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Abstrakt 
 
Cieľom záverečnej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie novostavby 
knihovny vrátane stavieb dopravnej a technickej infraštruktúry. Projekt sa 
zaoberá urbanistickým, architektonickým a stavebno-technickým riešením 
stavby. Hlavnou úlohou stavby je informačná a vzdelávacia činnosť. Objekt 
knihovna poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby 
vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom univerzity VUT v Brne, iných 
vysokých škôl a ďalšej odbornej verejnosti. Jedná sa o samostatné stojacú 
stavbu umiestnenú v katastrálnom územi Veveři v blízkosti areálu stavebnej 
fakulty VUT v Brne. Objekt má 3 nadzemné podlažia obsahujúce čitárne, 
študovne, priestory kaviarne a taktiež umožňuje skladovanie knižného fondu. 
Nosnú konštrukciu objektu tvorí železobetónový monolitický skelet osadený na 
základovej doske. Fasáda stavby je predsadená pred nosnú konštrukciu, je 
prevetrávana a vonkajší povrch tvoria fasádne laminatové dosky. Zastrešenie 
objektu je plochou vegetačnou strechou s výsadbou extenzívnej vegetácie.   
 
 

Kľúčové slová 
 
Knihovna, 3 nadzemné podlažia, prevetrávaná fasáda, laminátové dosky, 
železobetónový monolitický skelet, plocha vegetačná strecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
The aim of the thesis is the design of project documentation of the new-building 
of library including road and technical infrastructure. Project is concerned with 
urbanistic, architectonic and construction-technical design of the building. The 
main assignment of the building is information and education activities. Object 
the library provides a comprehensive library and bibliographic services for 
scientific-pedagogical employees and students of the  Brno University of 
Technology, other universities and other specialistic public. It is a detached 
building situated in the cadastral area Veveří close to the area of the Faculty of 
Civil Engineering of the Brno University of Technology. Object has 3 above 
ground floors containing the reading rooms, the study rooms, area of the cafe 
and also allow storage of the book stock. Bearing structure of the building is 
formed by a monolithic reinforced concrete skeleton  mounted on the base plate. 
Facade of the building is in front of the bearing structure, is ventilated and outer 
surface is formed by laminate cladding panels. Roofing of the object is flat 
vegetation roof with planting of extensive vegetation.   
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Úvod 
 
Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie k prevedeniu 
novostavby knihovny, ktorá patrí pod stavebnú fakultu VUT v Brne a je 
umiestnená blízkosti jej areálu. Knihovna je navrhnutá za účelom uloženia 
knižného fondu, ktorý je v súčasnej dobe rozmiestnený po celej stavebnej fakulte 
a vytvorenie priestorov vhodných pre študovanie s ohľadom na užívateľskú 
pohodu. Táto práca je zameraná na podrobné navrhnutie objektu z hľadiska 
dispozičného, prevádzkového, materiálového a konštrukčného riešenia. 
Podrobnejšie sa práca zaoberá posudkami zo stavebnej fyziky, kde je objekt 
posudzovaný z tepelne technického, akustického hľadiska a z hľadiska 
osvetlenia a oslnenia. Rieši sa taktiež požiarna bezpečnosť objektu,  
architektonické a stavebné konštrukčné riešenie. Projektová dokumentácia 
novostavby knihovny bude vypracovaná v súlade s platnými zákonmi, 
vyhláškami a technickými normami. 
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A.1 Identifika čné údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbe 
 
Názov stavby   Knihovna 
 
Miesto stavby   Ulica Kraví Hora 
    602 00 Brno (okres Brno-mesto) 
    Katastrálne územie Veveří [610372] 
    Parcela číslo 794/1 
    Číslo LV 10001 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník    Fakulta Stavební 
    Vysoké učení technické v Brne 
    Veveří 331/95 
    602 00 Brno 
    Kontaktná osoba: 
    e-mail:  
    telefón: 
  

A.1.2 Údaje o spracovate ľovi projektovej dokumentácie 
 
Spracovate ľ   Bc. Erik Kubala 
    Husitská 1325/28 
    957 04 Bánovce nad Bebravou    
 
 

A.2 Zoznám vstupných podkladov 
 

Dokumentácia, na základe ktorej bola spracovaná pro jektová 
dokumentácia pre prevedenie stavby 
Dokumentácia v rozsahu architektonickej štúdie spracovaná v letnom semestri 
2014 v predmete CH08 - Diplomový seminár I. na stavebnej fakulte VUT v Brne. 
 
Ďalšie podklady 
- fotodokumentácia okolia; 
- pracovné verzie projektu. 
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A.3 Údaje o území 
 

Rozsah riešeného územia 
Navrhovaný objekt je riešený v katastrálnom území Veveři 610372 na parcele 
č.794/1. Na tomto území sa v súčasnosti vyskytuje budova bývalej jedálne 
vojenskej akadémie, ktorá slúžila predtým vojenskej katedre VUT. Územie je 
označené ako brownfields. V súčasnom územnom pláne mesta Brno je toto 
územie označené ako nezastavané, určené ako plocha mestskej zelene. 
V pripravovanom územnom pláne mesta Brno (koncept), je územie uvažované 
k prestavbe. 
 
Lokalita č.3303 
Vlastníci pozemku  Štatutárne mesto Brno podiel 0,92 
    FRAMA, spol. s.r.o.  podiel 0,08 
Vlastníci budov  Štatutárne mesto Brno podiel 0,85 
    niekoľko fyzických a  
    právnických osôb  podiel po 0,01  
 
Informácie o aktuálnej zastavanosti 
Bývalá jedáleň vojenskej akadémie  - Adresa Žižková Kraví Hora 
      - evidenčné č. budovy 791 
      - referenčné č.3303  
      - rozloha 0,5 ha 
       - zastavanosť 28% 
 
Pozemok navrhovanej stavby je svahovitý. Jestvujúci oporný múr, ktorý 
vyrovnáva územie je nutné znova navrhnúť na nové zaťaženie a prestavať - 
objekt SO 02. Príjazdová komunikačná cesta Kraví Hora zo severnej strany je 
jednoprúdová a v súčasnej dobe je vo vyhovujúcom stave. Nie je natoľko 
frekventovaná, aby bolo nutné jej rozšírenie a rekonštrukcia. Z južnej strany je 
existujúci chodník vo vyhovujúcom stave. 
K objektu je navrhnutá oddychová zóna na južnej strane - objekt SO 03, príslušne 
parkovacie státia s miestom pre komunálny odpad na východnej strane - objekt 
SO 03 a nové chodníky k budove. Zatriedenie majú ako spevnené plochy, viď 
časť C Situačné výkresy. 
Na území sa vyskytuje vysoká a nízka vegetácia. Niektoré listnaté stromy sú 
určené na výrub, zasahujú do zastavaného územia. Je navrhnutá náhradná 
výsadba zelene, viď C.3.01 Koordinačný situačný výkres. 
 
Údaje o ochrane územia 
Územie nezasahuje do žiadnej pamiatkovej rezervácie ani zóny. Taktiež budova 
bývalej jedálne vojenskej akadémii nie je označovaná ako pamiatkovo chránený 
objekt. Objekt neleží v záplavovom území. 



A SPRIEVODNÁ SPRÁVA                      KNIHOVNA 
 

  
 
 

      5 | S t r a n a  

 

Údaje o odtokových pomeroch 
Plocha upraveného terénu je v miernom sklone. Všetky spevnené plochy určené 
vo výkresovej dokumentácii sú spádované od objektu v sklone 2%. Zrážková 
voda zo striech je odvodnená bodovými vtokmi a odvedená do vsakovacieho 
systému umiestneného na navrhovanom území - objekt SO 10. Do vsakovacieho 
systému je odvedená aj zrážková voda dopadajúca na spevnené plochy 
a prechádzajúca ORL.   
 
Údaje v súlade s územnou plánovacou dokumentáciou 
Navrhované územie je v súlade s pripravovaným koncepčným územno-                    
-plánovacím návrhom mesta Brno, kde je územie určené k prestavbe.  Súčasný 
územný plán mesta určuje územie ako plochy mestskej zelene-nezastavané 
územie.  
 
Údaje v súlade s územným rozhodnutím a s povolení s tavby 
Stavba spĺňa podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
 
Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie ú zemia 
Navrhnutá stavba je v rozpore so súčasným platným územným plánom mesta 
Brno. S pripravovaným plánom sú dodržané obecné požiadavky na využitie 
územia, kde územie je určené na prestavbu ako plocha občianskeho verejného 
vybavenia. 
 
Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
Údaje boli spracované a zohľadnené do projektovej dokumentácie. 
 
Zoznám výnimiek a ú ľav 
Nie sú stanovené žiadne úľavy ani výnimky pre navrhovaný objekt. 
 
Zoznám súvisiacich a podmie ňujúcich investícií 
Nie sú požadované žiadne súvisiace a podmieňujúce investície. 
 
Zoznám pozemkov a stavieb dotknutých prevedením sta vby 
Dotknutá stavba - bývalá jedáleň vojenskej akadémie   

− katastrálne územie Veveři 610372 
− parcela č. 794/1 
− referenčné číslo 3303 
− rozloha 0,50ha 
− zastavanosť 28% 
− vlastnícke právo - Štatutárne mesto Brno, Dominikánské námestie 196/1, 

          Brno-mesto, 602 00 Brno - podiel 0,85 
         - Niekoľko fyzických a právnických osôb - podiel po 0,01 

− upresnenie vlastníctva - budova je na cudzom pozemku 
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Dotknutý pozemok - lokalita 3303   
− katastrálne územie Veveři 610372 
− parcela č. 794/1 
− číslo LV 10001 
− výmera parcely 2743m2 
− parcela katastru nemovitostí 
− mapový list DKM 
− spôsob využitia - zeleň (podľa platného ÚPmB) 

                 - prestavba (podľa pripravovaného ÚPmB) 
− druh pozemku - ostatná plocha 
− vlastnícke právo - Štatutárne mesto Brno, Dominikánské námestie 196/1, 

          Brno-mesto, 602 00 Brno - podiel 0,92 
        - FRAMA, spol. s.r.o., Žižkova 995/17a,  
          602 00 Brno - podiel 0,08 

  
 

A.4 Údaje o stavbe 
 

Nová stavba alebo zmena dokon čenej stavby 
Jedná sa o projektovú dokumentáciu novostavby knihovny k prevedeniu stavby, 
vrátane navrhovaných spevnených plôch, ozelenenia pozemku a prípojok 
k jednotlivým inžinierskym sieťam.   
 
Účel užívania stavby 
Účelom objektu je poskytovanie komplexných knižnično-informačných 
a bibliografických služieb vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom 
univerzity VUT, iných vysokých škôl a ďalšej odbornej verejnosti. Taktiež slúži      
k uloženiu knižného fondu, ktorý je v súčasnej dobe rozmiestnený po celej 
stavebnej fakulte a vytvorenie priestorov vhodných pre študovanie s ohľadom na 
užívateľskú pohodu. Knižný fond je zameraný na technické obory, hlavne 
stavebníctvo, prírodne vedy, ekonómiu a výpočtovú techniku. Objekt Knihovna 
taktiež umožňuje skladovanie knižného fondu a jeho požičiavanie pracovníkom, 
študentom univerzity a odbornej verejnosti. 
 
Trvalá alebo do časná stavba 
Navrhovaný ako trvala stavba. 
 
Údaje o ochrane stavby pod ľa iných právnych predpisov 
Územie nezasahuje do žiadnej pamiatkovej rezervácie ani zóny. Rovnako 
budova bývalej jedálne vojenskej akadémii nie je označovaná ako pamiatkovo 
chránený objekt. Navrhnutá stavba nemá požiadavky na ochranu. 
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Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavbu a obecných 
požiadaviek zabezpe čujúcich bezbariérové užívanie stavby 
Objekt je navrhnutý v súlade s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby v znení  vyhlášky č.20/2012 Sb. a vyhláškou 
č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání. 
Stavba je navrhnutá ako bezbarierová. Vstup do objektu je pomocou rámp so 
sklonom 1:16, výškové prevýšenie je max 250mm. Uživatelia s omedzujúcou 
schopnosťou pohybu majú vyhradené dve parkovacie státia v tesnej blízkosti 
vstupu do objektu. V objekte sú v každom nadzemnom podlaží navrhnuté 
hygienické zariadenia zvlášť pre obe pohlavia. Navrhnuté konštrukcie a prvky sú 
v súlade s platnými vyhláškami a technickými normami z hľadiska 
bezbarierového užívania.   
 
Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a po žiadaviek 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov 
K dokumentácií je vypracované požiarne bezpečnostné riešenie časť D.1.3, ktoré 
je uvedené v samostatnej prílohe, viď zložku č.6. Požiarna ochrana je 
vypracovaná podľa Nariadenia vlády k prevedeniu zákona o požiarnej ochrane, 
predpis č. 172/2001 Sb., v zmysle zákona č. 133/1998 Sb. odst. 3 §24, Zákon 
Českej národnej rady o požiarnej ochrane, v zmysle vyhlášky č.246/2001 Sb. 
vyhláška Ministerstva vnútra o stanovení podmienok požiarnej bezpečnosti 
a výkonu štátneho požiarneho dozoru (vyhláška o požiarnej prevencií) 
a v zmysle vyhlášky č.268/2011 Sb. o technických podmienkach požiarnej 
ochrany stavieb. 
 
Zoznám výnimiek a ú ľav 
Nie sú stanovené žiadne úľavy ani výnimky pre navrhovaný objekt. 
 
Navrhované kapacity stavby 
Zastavaná plocha objektu     904,21m2  
 
Zastavaná plocha oddychovej zóny  220,79m2  
 
Plocha parkoviska     559,69m2  
 
Plocha chodníkov     237,62m2  
 
Obostavaný priestor    15 552,42m3  
 
Úžitková plocha   1.NP  713,04m2    
     2.NP  735,92m2  
     3.NP  699,01m2  
     Celkovo 2 147,97m2  
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Voľne prístupný knižný fond 
2.NP  - 2.12 Čitáreň    17 600 knižných jednotiek 
3.NP   - 3.12 Čitáreň    16 800 knižných jednotiek   
 - 3.13 Študovňa 1    900 knižných jednotiek   
 - 3.14 Študovňa 2    700 knižných jednotiek 
Celkovo      36 000 knižných jednotiek   
 
Skladovaný knižný fond 
1.NP  - 1.16 Archív - sklad kníh   29 835 knižných jednotiek  
 
Navrhovaný celkový počet knižných jednotiek obsiahnutých v objekte knihovny 
je 65 835. Tento počet je možne navýšiť alebo znížiť podľa potreby uloženia 
knižného fondu. Pri navýšení skladovacích priestorov by sa museli použiť 
posuvne regály. Pri navýšení voľne prístupného fondu by sa museli zredukovať 
užívateľské miesta a nahradiť tak regálmi. Je možné navýšiť užívateľské miesta 
na úkor voľne prístupného knižného fondu. Navýšenie užívateľských miest by sa 
muselo znova posúdiť z hľadiska požiarne bezpečného riešenia. 
 
Počet užívateľov  
1.NP - 1.02 Vstupná hala s kaviarňou  90 užívateľov 
 - 1.15 Požičovňa    9 užívateľov 
2.NP  - 2.01 Chodba so schodiskom  56 užívateľov 
 - 2.12 Čitáreň    79 užívateľov 
3.NP - 3.01 Chodba     53 užívateľov            
 - 3.12 Čitáreň    61 užívateľov   
 - 3.13 Študovňa 1    16 užívateľov            
 - 3.14 Študovňa 2    20 užívateľov 
Celkovo      384 užívate ľov   
 
Počet zamestnancov 
1.NP - 1.02 Vstupná hala s kaviarňou   2 zamestnanci kaviarne 
 - 1.04 Kancelária    4 zamestnanci 
 - 1.08 Miestnosť pre upratovačku  1 zamestnanec 
Celkovo      7 zamestnancov  
 
Celkový počet užívateľov objektu je stanovený podľa požiarne bezpečnostného 
riešenia. Celkový počet evakuovaných osôb je uvedený v zložke č.6 D.1.3 
Požiarne bezpečnostné riešenie v samostatnej prílohe požiarne bezpečnostného 
riešenia, príloha č.2. Tento počet užívateľov sa nesmie prekročiť. Podľa 
navrhovaného počtu sa predpokladá menší počet užívateľov. 
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Celkový počet zamestnancov je stanovený podľa projektového počtu. Štyria 
zamestnanci, ktorý sú umiestnený v kancelárií, ktorá slúži aj ako denná miestnosť 
majú pracoviska: - 2 zamestnanci v 1.15 Požičovňa  
   - 1 zamestnanec v 2.12 Čitáreň 
   - 1 zamestnanec v 3.12 Čitáreň 
 
Základné bilancie stavby 
Stavba je projektovaná s platnou vyhláškou č.78/2013 Sb. o energetické 
náročnosti budov a podľa technických noriem ČSN 73 0540.  
 
Priemerný súčiniteľ prestupu tepla obálky budovy Uem           0,28 W/(m2K) 
Klasifikačná trieda                 B - úsporná 
Klasifikačný ukazovaveľ Cl               0,67 
 
Podrobná dokumentácia je vypracovaná v zložke č.7 - Stavebná fyzika. 
 
Základné predpoklady výstavby 
Základný predpoklad výstavby objektu knihovna je stanovený na 1.6. 2016 a jeho 
predpokladané orientačné ukončenie je 1.8.2018. 
 
Objekt bude realizovaný v jednej etape.  
 
Orienta čné náklady stavby 
Účelová merná jednotka pre budovy občianskej výstavby a zo zvislou nosnou 
konštrukciou (monolitická betónová tyčová) je orientačná cena stanovená                                         
6924 Kč/m3.Orientačné náklady stavby sú stanovené na 107 684 956 Kč bez 
DPH. 

 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické 
a technologické zariadenia 
 
SO 01  Novostavba Knihovny 
SO 02  Oporný múr - nanovo vystávany 
SO 03  Komunikácie, spevnené plochy a chodníky 
SO 04  Terenné a sadové úpravy 
SO 05  Odkvapový chodník 
SO 06  Vodovodná prípojka 
SO 07  Prípojka elektrickej energie 
SO 08  Kanalizačná prípojka 
SO 09  Prípojka plynu 
SO 10  Vsakovací systém 
 



A SPRIEVODNÁ SPRÁVA                      KNIHOVNA 
 

  
 
 

      10 | S t r a n a  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bánovciach nad Bebravou 
dňa 25.12.2015 
 
Spracovateľ Bc. Erik Kubala 
 
 
       ..................................................... 
             podpis autora 
            Bc. Erik Kubala 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

KNIHOVNA 
LIBRARY  
 
B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. ERIK KUBALA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. LUKÁŠ DANĚK, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2016                   



B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA                     KNIHOVNA 
 

  
 
 

 2 | S t r a n a  

 

Obsah 
 
Obsah ............................................. .................................................................... 2 
B.1 Popis územia stavby ........................... ....................................................... 5 

a) Charakteristika stavebného pozemku ...................................................... 5 
b) Výpis a závery prevedených prieskumov a rozborov ............................... 5 
c) Stavajúce ochranné a bezpečnostné pásma ............................................ 6 
d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému  
    územiu a pod ............................................................................................ 6 
e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv  
    stavby na odtokové pomery v území ........................................................ 6 
f ) Požiadavky na asanáciu, demoláciu, výrub drevín ................................... 6 
g) Požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho   
    fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa ........................... 6 
h) Územné technické podmienky.................................................................. 6 
i ) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 
    investície .................................................................................................. 7 

B.2 Celkový popis stavby .......................... ....................................................... 7 
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek ................ 7 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie ..................................... 7 

a) Urbanizmus - územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia ....... 7 
b) Architektonické riešenie - kompozícia tvarového riešenia, materiálové 
    a farebné riešenie ..................................................................................... 8 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby ................................ 8 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby ................................................................. 9 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby ................................................................ 9 
B.2.6 Základná charakteristika objektu .......................................................... 10 

a) Stavebné riešenie ................................................................................... 10 
b) Konštrukčné a materiálové riešenie ....................................................... 10 
c) Mechanická odolnosť a stabilita ............................................................. 15 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení ...... 15 
a) Technické riešenie ................................................................................. 15 
b) Výpis technických a technologických zariadení ...................................... 15 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie ........................................................... 15 
a) Rozdelenia stavby a objektov na požiarne úseky ................................... 15 
b) Výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti .. 15 
c) Zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných  
    výrobkov vrátane požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti  
    stavebných konštrukcií ........................................................................... 16 
d) Zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest ..... 16 
e) Zhodnotenie odstupových vzdialenosti a vymedzenia požiarne  
    nebezpečného priestoru ......................................................................... 17 
 



B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA                     KNIHOVNA 
 

  
 
 

 3 | S t r a n a  

 

f ) Zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, poprípade iného hasenia, 
    vrátane rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest .......... 17 
g) Zhodnotenie možnosti prevedenia požiarneho zásahu .......................... 17 
h) Zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby ............... 18 
i ) Posúdenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarne  
    bezpečnostnými zariadeniami ................................................................ 18 
j ) Rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných  
    značiek a tabuliek ................................................................................... 18 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami ........................................................ 19 
a) Kritéria tepelne technického hodnotenia ................................................ 19 
b) Energetická náročnosť stavby ................................................................ 19 
c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energií .................................. 19 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a  
   komunálne prostredie. Zásady riešenia parametrov stavby a ďalšie  
   zásady riešenia vplyvu stavby na okolie ..................................................... 20 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia .. 21 

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia ......................................... 21 
b) Ochrana pred bludnými prúdmi .............................................................. 21 
c) Ochrana pred technickou seizmicitou ..................................................... 22 
d) Ochrana pred hlukom ............................................................................. 22 
e) Protipovodňové opatrenia ...................................................................... 22 
f ) Ostatné účinky ........................................................................................ 22 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru ........ ........................................... 22 
a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry ............................................. 22 
b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky ................................... 23 

B.4 Dopravné riešenie ............................. ....................................................... 23 
a) Popis dopravného riešenia ..................................................................... 23 
b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru ........................ 23 
c) Doprava v kľude ..................................................................................... 23 
d) Pešie a cyklistické chodníčky ................................................................. 24 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úpra v ............................... 24 
a) Terénne úpravy ...................................................................................... 24 
b) Použité vegetačné prvky ........................................................................ 24 
c) Biotechnické opatrenia ........................................................................... 24 

B.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeh o ochrana .................. 24 
a) Vplyv na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady, a pôda ...... 24 
b) Vplyv na prírodu a krajinu, zachovanie ekologických funkcií a  
    väzieb v krajine ....................................................................................... 25 
c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000.................................. 25 
d) Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia  
    alebo stanoviska EIA .............................................................................. 25 
e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a 
    podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov ............................. 25 



B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA                     KNIHOVNA 
 

  
 
 

 4 | S t r a n a  

 

 
B.7 Ochrana obyvate ľstva .............................................. ................................ 25 

a)Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany 
   obyvateľstva ............................................................................................ 25 

B.8 Zásady organizácie výstavby ................... ............................................... 26 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie ............... 26 
b) Odvodnenie staveniska .......................................................................... 26 
c) Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú  
    infraštruktúru........................................................................................... 26 
d) Vplyv prevedenia stavby na okolité stavby a pozemky ........................... 26 
e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie,  
    demolácie, výrub drevín ......................................................................... 26 
f ) Maximálny záber pre stavenisko ............................................................ 27 
g) Maximálne produkované množstva a druhy odpadov a emisií pri  
    výstavbe, ich likvidácia ........................................................................... 27 
h) Bilancia zemných prací, požiadavky na presun alebo depónie zemín.... 28 
i ) Ochrana životného prostredia pri výstavbe ............................................ 28 
j ) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku,  
    posúdenie potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
    podľa iných právnych predpisov ............................................................. 28 
k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb .......... 29  
l ) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia ............................................ 29 
m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre prevedenie stavby .................. 29 
n) Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny ................................... 29 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA                     KNIHOVNA 
 

  
 
 

 5 | S t r a n a  

 

B.1 Popis územia stavby 
 
a) Charakteristika stavebného pozemku 
Navrhovaný objekt je riešený v katastrálnom území Veveři 610372 na parcele 
č.794/1. Na tomto území sa momentálne vyskytuje budova bývalej jedálne 
vojenskej akadémii, ktorá slúžila predtým vojenskej katedre VUT. Územie je 
označené ako brownfields. V súčasnom územnom pláne mesta Brno je toto 
územie označené ako nezastavané, určené ako plocha mestskej zelene. 
V koncepcií územného plánu mesta Brno, je územie uvažované k prestavbe. 
 
Pozemok navrhovanej stavby je svahovitý. Jestvujúci oporný múr, ktorý 
vyrovnáva územie je nutné znova navrhnúť na nové zaťaženie a prestavať - 
objekt SO 02. Príjazdová komunikačná cesta Kraví Hora zo severnej strany je 
jednoprúdová a v súčasnej dobe je vo vyhovujúcom stave. Nie je natoľko 
frekventovaná, aby bolo nutné jej rozšírenie a rekonštrukcia.  
Na území sa vyskytuje vysoká, nízka vegetácia a náletová zeleň. 
 
Umiestnenie objektu a prislúchajúcich časti na pozemku je podrobné riešené vo 
výkresovej dokumentácie, viď časť C Situačné výkresy. 
 
b) Výpis a závery prevedených prieskumov a rozborov  
Inžiniersko-geologický prieskum 
V danom území bolo prevedených 5 jadrových vrtov do hĺbky 10m (Stavoprojekt, 
1958). Vrt č.142 v IG mape dokumentárnych bodov. Na základe vrtov 
a následných rozborov zeminy bol stanovený geologický profil. 
 
Predpokladaný geologický profil podľa ČSN 73 1001, ČSN 73 3050: 
0 - 11,0m - Kvartérny spraš žltohnedá, vápnitá, pevná konzistencia      F6 Cl     3 
11,0 - viac - Terciárny Íl vápnitý , šedozelený, pevný, neogén       F8 CH   3 
 
Z IG mapy inžiniersko-geologického rajónovania patrí územie, na ktorom je 
navrhnutý objekt knihovny do rajónu č.17 - Rajón polygenetických sprašových 
sedimentov, podrajón s3 I3.  
 
V hĺbke 10m bez výskytu podzemnej vody. 
 
Založenie objektu je v max. hĺbke 1,35m pod terénom (1,6m od úrovne podlahy 
1.NP). Založenie na zemine z spraše bez výskytu podzemnej vody. 
 
Radónové riziko 
Prenikanie radónu z podložia je nízke - radónový index 1. 
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c) Stavajúce ochranné a bezpe čnostné pásma 
V mieste stavby sa žiadne stávajúce ochrany ani bezpečnostné pásma 
nevyskytujú. Rovnako pri realizácií objektu nevzniknú žiadne ochranné pásma. 
 

d) Poloha vzh ľadom k záplavovému územiu, poddolovanénu územiu a p od.   
Stavba je realizovaná na území, ktoré nie je charakterizované ako záplavové 
územie, nehrozí tu teda nebezpečenstvo záplav. Územie neslúži žiadnej baníckej 
činnosti a rovnako nie je poddolované v rámci výstavby podzemných stavieb. 
 
e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochran a okolia, vplyv  stavby 
na odtokové pomery v území  
Na okolité stavby a pozemky navrhovaný objekt knihovny nevplýva negatívne. 
Plocha upraveného terénu je v miernom sklone. Všetky spevnené plochy určené 
vo výkresovej dokumentácii sú spádované od objektu v sklone 2%. Zrážková 
voda zo striech je odvodnená bodovými vtokmi a odvedená do vsakovacieho 
systému umiestneného na navrhovanom území - objekt SO 10. Do vsakovacieho 
systému je odvedená aj zrážková voda dopadajúca na spevnené plochy 
a prechádzajúca ORL v časti parkoviska.   
 
f) Požiadavky na asanáciu, demoláciu, výrub drevín  
Požiadavka je na demoláciu existujúcej stavby bývalej jedálne vojenskej 
akadémie, ktorá slúžila predtým vojenskej katedre VUT umiestnenej na parcele 
č.794/1. V súčasnej dobe je budova neobývaná a nie je využívaná. Odstránenie 
budovy je riešené v samostatnej dokumentácií k búracím prácam.  
 

Požadovaný je aj výrub niektorých stromov, ktoré zasahujú do navrhovanej 
stavby. Výrub konkrétnych drevín je znázornený vo výkresovej dokumentácií viď. 
C.3.01 Koordinačný situačný výkres. Súčasťou realizácie objektu je aj výsadba 
nových drevín ako náhrada za výrub, viď. C.3.01 Koordinačný situačný výkres. 
 
Na asanáciu nie sú žiadne požiadavky. 
 
g) Požiadavky na maximálne zaberanie po ľnohospodárskeho pôdneho 
fondu alebo pozemkov ur čených k plneniu funkcie lesa 
Nedôjde k žiadnemu zaberaniu poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plneniu funkcie lesa. 
 
h) Územné technické podmienky 
Príjazdová komunikačná cesta Kraví Hora zo severnej strany je jednoprúdová a 
v súčasnej dobe je vo vyhovujúcom stave. Nie je natoľko frekventovaná  a ani 
návrhom objektu knihovny sa frekvencia mimoriadne nezvýši, aby bolo nutné jej 
rozšírenie a rekonštrukcia. Na túto komunikáciu sa napája novovybudované 
parkovisko s asfaltovým povrchom, slúžiace užívateľom a zamestnancom 
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knihovny. Počet parkovacích stanní je navrhnutých 25, z toho 2 miesta slúžia 
výhradne pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu umiestnené u južného 
vchodu do objektu.  
 
Napojenie na technickú infraštruktúru bude prevedené novo navrhnutými 
prípojkami. 
 
i) Vecné a časové väzby stavby, podmie ňujúce, vyvolané, súvisiace 
investície 
Stavba nemá žiadne vecné ani časové väzby. Nevznikajú ani podmieňujúce, 
vyvolané alebo súvisiace investície. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funk čných 
jednotiek 
 
Účel stavby 
Účelom objektu je poskytovanie komplexných knižnično-informačných 
a bibliografických služieb vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom 
univerzity VUT, iných vysokých škôl a ďalšej odbornej verejnosti. Taktiež slúži      
k uloženiu knižného fondu, ktorý je v súčasnej dobe rozmiestnený po celej 
stavebnej fakulte a vytvorenie priestorov vhodných pre študovanie s ohľadom na 
užívateľskú pohodu. Knižný fond je zameraný na technické obory, hlavne 
stavebníctvo, prírodne vedy, ekonómiu a výpočtovú techniku. Objekt Knihovna 
taktiež umožňuje skladovanie knižného fondu a jeho požičiavanie pracovníkom, 
študentom univerzity a odbornej verejnosti. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešen ie 
 
a) Urbanizmus - územné regulácie, kompozícia priest orového riešenia  
Navrhnutá stavba je v rozpore so súčasným platným územným plánom mesta 
Brno, kde územný plán mesta určuje územie ako plochy mestskej zelene-
nezastavané územie. S pripravovaným koncepčným územno-plánovacím 
návrhom sú dodržané obecné požiadavky na využitie územia, kde územie je 
určené na prestavbu ako plocha občianskeho verejného vybavenia. 
 
Splnené sú všetký požiadavky pre územné regulácie. Dodržané sú aj všetký 
obecné požiadavky vyplivajúce z technických požiadaviek stavby. 
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Realizáciou stavby sa nahradí stavajúci stav pozemku, na ktorom je v súčasnosti 
nevyužívaná budova bývalej jedálne vojenskej akadémie, ktorá slúžila predtým 
vojenskej katedre VUT a husto zarastený vysokou a nízkou vegetáciou. 
 
K objektu je navrhnutá aj spevnená plocha na južnej strane pozemku, ktorá slúži 
užívateľom knihovny a študentom stavebnej fakulty ako oddychová zóna. 
Nášľapná vrstva je z veľkoformátových betónových dlaždíc. Navrhnutý tvar 
oddychovej zóny je znázornený vo výkresovej dokumentácií, viď časť C Situačne 
výkresy. 
 
Rovnako novovybudované parkovisko na severe-východnej strane s asfaltovým 
povrchom so státím pre automobily a priestorom pre komunálny odpad. 
 
Ostatný priestor je zatrávnený s existujúcimi a novo vysadenými drevinami. 
 
Plocha parcely č.794/1    2743m2  
Zastavaná plocha pozemku    1913,31m2.......69,75%  
 z toho plocha objektu   904,21m2.........32,96% 
  plocha oddychovej zóny  220,79m2...........8,05% 
  plocha parkoviska   550,69m2.........20,08% 
  plocha chodníkov   237,62m2...........8,66% 
 
b) Architektonické riešenie - kompozícia tvarového riešenia, materiálové 
a farebné riešenie 
Objekt novostavby knihovny je navrhnutý ako samostatné stojaca stavba s troma 
nadzemnými podlažiami. Pôdorysný tvar objektu je v tvare štvorca 
s vystupujúcou presklenou fasádou v severnej časti, v ktorej je umiestnené 
oceľové schodisko so sklenenou nástupnicou. Fasáda objektu je prevetrávaná 
s vonkajšou povrchovou úpravou z laminátových dosiek prevedené v štyroch 
farbách, tri farby sú v odtieňoch šedej a jedna farba je kontrastná - zelená. 
Rozmiestnenie jednotlivých laminátových dosiek je určené vo výkresovej 
dokumentácií v časti D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie vo výkrese 
pohľadov - D.1.1.11. Povrchová úprava fasády je podobná ako majú okolité nové 
objekty v areáli VUT. Vyznačuje sa hlavne farebnou odlišnosťou. Zastrešenie 
objektu je plochou vegetačnou strechou s výsadbou extenzívnej vegetácie. 
 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výr oby  
 
Riešená stavba bude slúžiť predovšetkým študentom stavebnej fakulty univerzity 
VUT, iným fakúltam a univerzitam v Brne a ďalšej odbornej verejnosti. Jeho 
hlavnou úlohou je poskytovanie informačných služieb, skladovanie knižného 
fondu a vytvorenie prijemného prostredia pre uživateľov. 
V navrhovanom objektu nebudu žiadne technológie určené k výrobe. 
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B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby  
 
Objekt je navrhnutý v súlade s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby v znení  vyhlášky č.20/2012 Sb. a vyhláškou 
č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání. 
Stavba je navrhnutá ako bezbariérová. Vstup do objektu je pomocou rámp so 
sklonom 1:16, výškové prevýšenie je max 250mm. Užívatelia s obmedzujúcou 
schopnosťou pohybu majú vyhradené dve parkovacie státia v tesnej blízkosti 
vstupu do objektu. V objekte sú v každom nadzemnom podlaží navrhnuté 
hygienické zariadenia zvlášť pre obe pohlavia. Prístup do všetkých priestorov 
v objekte je umožnený po vodorovných komunikáciách. Jednotlivé podlažia 
stavby sú prístupne výťahom, ktorý spĺňa podmienky bezbariérového užívania. 
V priestoroch čitárni majú užívatelia s obmedzujúcou schopnosťou pohybu 
vyhradené miesta.  
Navrhnuté konštrukcie a prvky sú v súlade s platnými vyhláškami a technickými 
normami z hľadiska bezbariérového užívania.   
 

B.2.5 Bezpečnos ť pri užívaní stavby  
 
Nie sú stanovené žiadne zvláštne zásady tykajúce sa bezpečnosti pri užívaní 
stavby.  
Pri realizácií stavby musia byť dodržané všetky technické požiadavky na stavbu 
a požiadavky na bezbariérové užívanie stavby. Stavba musí byť realizovaná 
podľa projektovej dokumentácie k prevedeniu stavby, musia byť použite len 
certifikované materiály a realizácie stavebných konštrukcií a prvkov musia robiť 
len oprávnene spoločnosti. 
 
Legislatíva, ktorú je potrebné bezprostredne dodržať pri realizácií stavby 
− Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání; 
− Nariadenie vlády č.361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci; 
− Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci); 

− Nariadenie vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky; 

− Nariadenie vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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B.2.6 Základná charakteristika objektu  
 
a) Stavebné riešenie  
Nosný systém objektu knihovny s tromi nadzemnými podlažiami tvorí monolitický 
železobetónový skelet založený na základovej doske hr. 800mm, v okrajoch 
1200mm. Stropnú a strešnú konštrukciu tvorí trámový strop podopretý priečlami 
a dosky vystužene v jednom smere.  
 
Fasáda je vymurovaná, predsadená pred nosnú konštrukciu, zateplená 
minerálnou vlnou a prevetrávaná vzduchovou medzerou. Vonkajší plašť je 
tvorený z laminátových dosiek prilepených k nosnému roštu.  
 
Zastrešenie objektu je navrhnuté plochou vegetačnou strechou s výsadbou 
zelene. Strecha je typu DUO, zateplená EPS a XPS polystyrénom 
a hydroizolačná vrstva je z PVC-P fólie. 
 
b) Konštruk čné a materiálové riešenie 
Zemné práce 
Terén, na ktorom je objekt navrhnutý je rovinatý. Vyrovnáva ho existujúci oporný 
múr, ktorý je potrebné znova navrhnúť na nové zaťaženie a prestavať - objekt  
SO 02. Úroveň 1.NP ±0,000 = 266,000m.n.m., Bpv. 
Bude odstránená ornica spolu s porastom o hrúbke 100mm pod terén 
a odvezená na príslušnú skládku.  
Výkopové práce, v ktorých je zahrnutý výkop základovej jamy pre základové 
konštrukcie podľa výkresovej dokumentácie časti D.1.1 Architektonicko-stavebné 
riešenie , ďalej výkopy jám a rýh pre prípojky inžinierskych sieti a pre sústavu 
vsakovacieho systému a terénne úpravy. Časť objemu vykopanej zeminy 
bude uskladnená na pozemku, neskôr použitá na teréne a sadové úpravy. 
Zvyšná časť výkopku sa odvezie na príslušnú skládku podľa nariadenia 
príslušného úradu. Podzemná voda sa nevyskytuje. 
 
Základové konštrukcie 
Základové pomery je možne hodnotiť ako jednoduché, keďže ide o zeminu  
pevnej konzistencie, triedy F6 Cl 3 bez výskytu podzemnej vody.  
 
Z ohľadom na rozdielne zaťaženie základovej škáry od konštrukcie, je objekt 
založený na základovej monolitickej ŽB doske hr. 800mm, v okrajoch je doska 
navýšená na hrúbku 1200mm. ŽB doska je z betónu triedy C30/37 a výstuž 
B500B. Základová škára je v úrovni -1,120m, v okrajoch -1,600m. Pod 
základovou doskou je betónová vyrovnávacia vrstva z betónu Baumit B20, trieda 
C16/20. Výťahová šachta je založená na ŽB doske hr.340mm. Do dosky sa osadí 
kotevná výstuž stĺpov a vnútorných zvislých stien. 
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Zabezpečenie stability okolitých stavebných objektov a inžinierskych sieti nie je 
potrebné. 
 
Stavebnú nie je potreba zaisťovať. Zemina je z spraše a sprašových sedimentov. 
Má priaznivé vlastnosti pri výkopoch základových jám, svahy sa udržia dočasne 
skoro v zvislom smere na výšku niekoľko metrov. Napriek tomu je stavebná jama 
prevedená vo svahu, podľa projektovej dokumentácie k prevedeniu stavby. Pri 
zmene úrovne základovej škáry nie je potreba zeminu svahovať, výškové 
prevýšenie je 480mm. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Zvislé nosné konštrukcie tvoria v prevažnej miere monolitické ŽB stĺpy kruhového 
prierezu ø500mm v module 9x6,5m a nosné vnútorné monolitické ŽB steny            
hr. 250 mm a 150mm, tvoriace stužujúce jadra pri schodisku a výťahu. Zvislé 
nosné konštrukcie sú z betónu triedy C30/37 a výstuž B500B. 
 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Trámová stropná a strešná doska vystužená v jednom smere z monolitického ŽB                            
hr. 200mm, podopretá priečlou z monolitického ŽB, z betónu triedy C30/37 
a výstuž B500B. Výkresy tvaru a armovanie prvkov stropnej konštrukcie je 
obsiahnuté v zložke č.5 - D.1.2 Stavebné konštrukčné riešenie. 
Nosné preklady výplni otvorov sú z plochých prekladov Ytong P4,4 600 PSF IV, 
armované betonárskou výstužou. Presný typ prekladov a počet kusov je 
stanovený vo výkresovej dokumentácií v časti D.1.1 Architektonicko-stavebné 
riešenie. 
 
Obvodová konštrukcia 
Obvodová konštrukcia je predsadená pred nosnú konštrukciu, zateplená 
minerálnou vlnou a s prevetrávanou vzduchovou medzerou. Vonkajší plašť je 
tvorený z laminátových dosiek (HPL) od firmy AVG. Konštrukcia je navrhnutá  
z presných pórobetónových tvárnic Ytong P4-500 hr. 250mm murovaných na 
tenkovrstvové maltové lôžko. Tvárnice sú kotvené do nosných prvkov skeletu 
pomocou kotviacich prvkov - príložiek Ytong. Typ kotviacich prvkov a ich 
rozmiestnenie stanoví výrobca. 
 
Vnútorné nenosné konštrukcie 
Vnútorné nenosné deliace steny budú prevedené v dvoch materiálových 
prevedeniach a to: 
-priečky vymurované z pórobetónových presných tvárnic Ytong P2-500 
hr.150mm, murované na tenkovrstvové maltové lôžko a  
-sadrokartónové priečky, dvojité opláštené doskami Rigips 2xRB (A) hr.12,5mm, 
a vyplnené akustickou izoláciou zo skelnej plsti Isover Piano Twin 12/6 hr. 60mm. 
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Kovovú nosnú konštrukciu tvoria zvislé profily RC-W 100, rozteč profilov je 
625mm a vodorovný spodný profil R-UW 100. 
 
Podlahy 
Na 1.NP bude realizovaná na EPS a XPS polystyrénu betónová mazanina 
Baumit Betón B30, betón triedy C25/30 a bude vystužená pri hornom povrchu 
kari sieťou Ferona KY 50 (150x150x8,0). Betónová mazanina bude oddilatovaná 
po obvode stien okrajovým dilatačným pásikom Nobasil hr.15mm a v ploche 
bude realizovaná v max. dilatačných úsekoch 6x6m.  
V ostatných podlažiach je na doskách pre kročajvý útlm Isover EPS Rigifloor 
5000 hr. 40mm navrhnutý suchý cementový poter Baumit Poter E300. 
Hrúbka betónovej mazaniny a cementového poteru je rozdielna v dôsledku 
nášľapných vrstiev podlahy. Jednotlivé hrúbky sú popísane vo výpise skladieb 
v časti D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie. 
 
Na betónových mazaninách a cementových poteroch sa prevedú po vybrúsení a 
napenetrovaní podkladu nové samonivelizačné vyrovnávacie vrstvy z hmoty 
Rako LE 20. 
 
Nášľapne vrstvy podláh budú prevedené v troch materiálových prevedeniach 
a to: 
- v Archíve - sklad kníh v dôsledku veľkého zaťaženia bude prevedená nášľapná 
vrstva podlahy z epoxidovej samonivelizačnej stierky Mastertop BC 370 hr.3mm, 
aplikovaná na penetračný náter Mastertop P604, 
- v komunikačných priestoroch a v hygienických zariadeniach bude realizovaná 
nášľapná vrstva podlahy z keramických dlaždíc Rako Taurus Granit so 
štandardnou povrchovou úpravou - matné. Dilatácia prevedená v dlažbách bude 
pomocou dilatačných líšt Schluter, 
- v priestoroch čitárni, študovni a kancelárií bude nášľapná vrstva z koberca 
Breno Figaro New-Faro 26. 
 
Izolácie proti vode 
Na základovej doske je položená hydroizolačná fólia Stafol 914 proti zemnej 
vlhkosti a proti radónu. Spájaná je horkovzdušným zvarom a prekrytie v spojoch 
je min. 80mm. V krajoch a v rohoch je pod izoláciou použitý plechový „L“ profil. 
Vytiahnutá je 300mm nad úrovňou terénu. 
 
V obvodovej stene na tepelnej izolácií z minerálnej vlny je navrhnutá poistná 
hydroizolácia Jutadach Thermoisol WB spájaná obojstrannými páskami.  
 
V plochej streche ako parozábrana je fólia Fatrapar E z modifikovaného 
polyetylénu a hydroizolačná vrstva s fólie Fatrafol 810/V na báze PVC-P 
vystužená polyesterovou vložkou proti prerastaniu koreňov, separovaná od 
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ostatných vrstiev geotextíliou Fatratex 300. Parozábrana a hydroizolačná vrstva 
sú voľne položené a priťažene ďalšími vrstvami.   
 
Tepelné izolácie 
Tepelná ochrana podlahy na teréne je navrhnutá z tepelnej izolácie Isover 
Styrodur 3035CS, hr. 120mm v mieste pod archívom-skladom kníh kvôli veľkému 
zaťaženiu. V ostatných priestoroch je to Isover EPS 150S, hr. 120mm.  
 
Tepelná izolácia obvodovej steny je z minerálnej vlny Roockwool Airrock HD,      
hr. 160mm, v soklovej časti a izolácia základov po obvode je z Isover Styrodur 
3035CS hr.120mm.  
 
V plochej DUO, vegetačnej streche je tepelná izolácia Isover EPS 150S                  
hr. 180mm umiestnená medzi parozábranou a hydroizoláciou a nad 
hydroizoláciou je ešte navrhnutá tepelná izolácia Isover Styrodur 3035CS            
hr. 60mm. 
 
Akustická izolácie 
V podlahe je navrhnutá elastifikovaná doska Isover EPS Rigifloor 5000 hr. 40mm 
s vysokou kročajovou nepriezvučnosťou.  
 
V sadrokartónových stenách je to akustická izolácia zo skelnej plsti Isover Piano 
Twin 12/6 hr. 60mm.  
 
Schodiska 
V objekte sú navrhnuté dva typy schodísk. Hlavné schodisko umiestnené 
v vstupnej hale, bočnicové schody Empate. Schodnica je oceľová, čiernej farby 
a stupnice sú sklenené, farba zelená. Schodisko je ukotvené na podeste a 
v stropnej konštrukcií. Podesta je ukotvená pomocou oceľovej objímky k ŽB 
stĺpu. 
Vedľajšie schodisko je určené ako chránená úniková cesta. Konštrukcia 
vedľajšieho dvojramenného schodiska je z monolitického ŽB, betón 
C30/37,výstuž B500B. Hrúbka schodiskovej dosky a podesty je 150mm. Doska 
podesty je kotvená do ŽB steny. 
Návrhy schodísk sú popísané podrobne v zložke č.4 - D.1.1 Architektonicko-
stavebné riešenie. 
 
Komín 
Navrhnutý je trojvrstvový nerezový komín Schiedel ICS25, ø250mm+25mm 
tepelná izolácia. Komín je umiestnený v inštalačnej šachte. Vyústenie komína je 
1180mm nad atikou. 
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Výplne otvorov 
Použité sú hliníkové okna Heroal W 72 CL (090) s 3-komorovým AL profilom s PU 
izoláciou a s izolačným čírim trojsklom plnené argónom. Okenný rám ma skosené 
hrany so striebornou farbou. Vonkajší parapet je vytlačovaný z hliníkovej zliatiny. 
Vnútorný parapet plastový, farba biela.  
 
Vstupné dvere sú automatické posuvne dvere z hliníkovým rámom a izolačným 
dvojsklom opatrené kontrastnými značkami, viď. výpis výplni otvorov v zložke         
č.4 - D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie. 
 
Vstupné dvere na vedľajšie schodisko a do technickej miestnosti sú hliníkové 
Heroal W 72 CL (090), výplň dverí je z XPS polystyrénu.  
 
Jeden typ vnútorných dverí je celopresklený s hliníkovým rámom Heroal D 50 C 
z čírim sklom a druhý typ sú dvere plné s odľahčenou DTD výplňou Solodoor 
Rainbow 14. 
 
Podhľady 
Navrhnutý je zavesený kazetový podhľad z dosiek Rigips 1xRF (DF). 
Dvojúrovňový krížový rošt, rozteč závesov je 800mm, rozteč nosných profilov 
RC-D je 900mm a montážnych profilov RC-D 400mm. Navrhnuté sú 3 druhy 
dosiek a to: 
- štandardná kazeta Rigips Casoprano Casobianca, 
- kazeta do vlhkého prostredia Rigips Gyprex, 
- perforovaná kazeta Rigips Gyptone Sixto 60. 
 
Vnútorné povrchové úpravy 
Jednovrstvová sadrová omietka Baumit Ratio Glatt a sadrová stierka Baumit 
Finobello nanesená na základný náter Baumit s maľbou Primalex Bonus. 
V sociálnych zariadeniach je navrhnutý keramický obklad z glazovaných 
obkladačiek s matným povrchom Rako Color One. 
 
Vonkajšie povrchové úpravy 
Vonkajší povrch obvodovej steny je z laminátových dosiek (HPL) od firmy AVG. 
Dosky sú lepené na kotviaci rošt pomocou lepidla a pásky AVG. V soklovej časti 
to je tenkovrstvová silikónová omietka Baumit Silikontop nanesená na základný 
náter Baumit Uniprimer. 
 
Povrch strešnej konštrukcie 
Vo vegetačnej streche je navrhnutý substrát pre výsadbu extenzívnej vegetácie. 
Substrát je sypaný v sklone, tak aby nevznikali kalužiny na povrchu. Min. hrúbka 
substrátu je 50mm. 
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Vonkajšie úpravy 
Oddychová zóna z veľkoformátových betónových dlaždíc, chodníky zo zámkovej 
dlažby a parkovacie státia z asfaltovým povrchom. 
 
c) Mechanická odolnos ť a stabilita  
Stavba je navrhnutá z dostatočne pevných a tuhých materiálov, ktoré sú schopné 
počas životnosti objektu zabezpečiť jej tuhosť a stabilitu. Pri dodržaní všetkých 
obecných podmienok pri výstavbe a pracovných postupov nemôže dôjsť 
k zrúteniu stavby, prípadne jej konštrukčných časti. Stavba je navrhnutá na 
bežné premenné zaťaženia podľa ČSN EN 1991-1-1, Eurókod 1: Zaťaženie 
konštrukcií, časť 1-1. Výpis zaťažení na konštrukčné časti je uvedený v časti 
D.1.2 Stavebné konštrukčné riešenie.  
 
B.2.7 Základná charakteristika technických a techno logických 
zariadení  
 
a) Technické riešenie  
V objekte knihovny sa žiadne technické ani technologické zariadenia 
nevyskytujú. 
 

b) Výpis technických a technologických zariadení  
Technické zariadenia nie sú riešené v rámci tohto projektu. 
 
B.2.8 Požiarne bezpe čnostné riešenie  
 
a) Rozdelenia stavby a objektov na požiarne úseky  
Stavba je delená na 7 požiarnych úsekov v zmysle vyhlášky 23/2008 Sb. §3. 
Jednotlivé požiarne úseky sú popísané v technickej správe požiarne 
bezpečnostného riešenia v zložke č.6, časť D.1.3 Požiarne bezpečnostné 
riešenie, ktorá je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. 
 
b) Výpo čet požiarneho rizika a stanovenie stup ňa požiarnej bezpe čnosti  
Požiarne riziko jednotlivých požiarnych úsekov je vypracovanév zmysle vyhlášky                         
23/2008 Sb. §3 a je dokladované v zložke č.6, časť D.1.3 Požiarne bezpečnostné 
riešenie v samostatnej prílohe č.1. 
Požiarné riziko požiarných úsekov nevýrobnej stavby je vyjadrené výpočtovým 
požiarným žaťažením pv podľa ČSN 73 0802 čl. 6.2. 
 
Požiarné úseky s výpočtovým požiarným žaťažením pv a stupňom požiarnej 
bezpečnosti: 
N 01.01/N 03 ..................... pv = 17,48 kg/m2....................... II. SPB 
N 01.02............................. pv = 52,72 kg/m2....................... III. SPB    
N 01.03............................. pv = 148,50 kg/m2.................... VI. SPB   
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N 01.04............................. pv = 10,50 kg/m2....................... I. SPB   
N 01.05/N 03 .................... pv = 4,25 kg/m2..................II. SPB  
N 02.01............................. pv = 119,47 kg/m2.....................V. SPB   
N 03.01............................. pv = 103,12 kg/m2.....................V. SPB  

 
Požiarne riziko inštalačných šácht je určené jednotne priamo podľa ČSN 73 0802 
čl. 8.12.2 b) zo zaradením do II. Stupňa požiarnej bezpečnosti. Požiarne úzaverý- 
-revízne dvierka sú navrhnuté jednotne EW 15 DP2 pre všetky šachty 
prechádzajúce cez požiarny úsek N 01.01/N 03. 
 
c) Zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a  stavebných 
výrobkov vrátane požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných 
konštrukcií 
 
V súlade odstavca 1 §5 vyhlášky č. 23 / 2008 Sb. sú požiadavky na požiarnu 
odolnosť stavebných konštrukcií stanovené podľa Tab. 12 v ČSN 73 0802. 
Požiarna odolnosť konštrukcií sa hodnotí stanovenými kritériami a časom 
v minútach. 
Jednotlivé požiadavky na konštrukcie z hľadiska požiarnej bezpečnosti sú 
stanovené v zložke č.6, časť D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie, ktorá je 
súčasťou tejto projektovej dokumentácie. 
 
Navrhnuté stavebné konštrukcie v objekte knihovny spĺňajú všetky požiadavky 
tykajúce sa požiarnej bezpečnosti uvedené v zložke č.6, časť D.1.3 Požiarne 
bezpečnostné riešenie, odsek 5.5 technickej správy. 
 
d) Zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest 
Evakuácia osôb s objektu knihovny vrátane popisu únikových ciest je riešená         
v časti D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie, odsek 5.6 technickej správy, ktorá 
je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. 
 
Celkový počet užívateľov evakuovaných z objektu je 384. Tento počet je 
stanovený podľa požiarne bezpečnostného riešenia, +7 zamestnancov, ktorý sú 
stanovený podľa projektového počtu. Celkový počet evakuovaných osôb je 
uvedený v zložke č.6 D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie v samostatnej         
prílohe č.2. Tento počet užívateľov sa nesmie prekročiť. Podľa navrhovaného 
počtu sa predpokladá menší počet užívateľov. 
 
Únik osôb z objektu je zabezpečený jednou chránenou únikovou cestou typu A 
prechádzajúcou všetkými troma nadzemnými podlažiami. Z II.NP je možne 
využiť aj nechránenú únikovú cestu. Max. kapacita evakuovaných osôb danou 
únikovou cestou je popísaná v časti D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie, 
odsek 5.6 technickej správy. 
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e) Zhodnotenie odstupových vzdialenosti a vymedzeni a požiarne 
nebezpe čného priestoru 
Odstupové vzdialenosti sú podrobné popísané v časti D.1.3 Požiarne 
bezpečnostné riešenie, odsek 5.7 technickej správy a výpočet je uvedený 
v samostatnej prílohe č.3. 
Požiarne nebezpečné priestory požiarnych úsekov sú vyznačené vo výkresovej 
dokumentácii časti D.1.3, nenachádzajú sa v nich žiadne susedné stavby ani iné 
požiarne úseky. Zasahujú len na verejné priestranstvo. 
Rovnako aj susedne objekty a ich požiarne nebezpečný priestor nezasahujú do 
navrhovaného objektu Knihovny. 
 
f) Zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, po prípade iného hasenia, 
vrátane rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odber ných miest 
Požiarne technické zariadenia, medzi ktoré patrí zásobovanie požiarnou vodou, 
vnútorné odberné miesta a prenosné hasiace prístroje sú podrobné popísané 
popísane v časti D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie, odsek 5.10 technickej 
správy, výpočet a návrhy zariadení sú uvedené v samostatných prílohách č.4 
a č.5. 
 
Navrhnutý je jeden nadzemný hydrant DN 100 umiestnený na miestnom 
vodovodnom rade. zakreslenie nadzemného hydrantu je vyznačené vo 
výkresovej dokumentácii časti D.1.3. 
 
Vnútorná voda pre hasenie požiarov bude odoberaná z hadicových navijakov 
s tvarovo stálou hadicou v celkom počte 4 kusy. Ich rozmiestnené v objekte je 
zakreslené vo výkresovej dokumentácii časti D.1.3. 
 
Stavba je vybavená prenosnými hasiacimi prístrojmi v zmysle vyhlášky  
č.23/2008 Sb. §13. Druh hasiaceho prístroja je navrhnutý podľa vyhlášky      
č.23/2008 Sb. príloha 4. Navrhnutý je hasiaci prístroj 21A/113B/C  (PG6) 
v celkovom počte 12kusov pre objekt. Ich rozmiestnené v objekte je zakreslené 
vo výkresovej dokumentácii časti D.1.3. 
 
g) Zhodnotenie možnosti prevedenia požiarneho zásah u 
Možnosť prevedenia zásahu je možný z hlavnej príjazdovej komunikácie zo 
severnej strany objektu cez vedľajší vchod. Možný zásah je aj z hlavného 
vchodu, kde jeho prístup je možný cez plochu parkoviska, ktorá sa napája na 
hlavnú príjazdovú komunikáciu. Požiadavky na min. šírku prístupových 
komunikácií sú splnené. K objektu nie je potreba zriaďovať nástupnú plochu. 
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h) Zhodnotenie technických a technologických zariad ení stavby 
Jednotlivé stavebne technické zariadenia objektu sú popísané v časti D.1.3 
Požiarne bezpečnostné riešenie, odsek 5.8 technickej správy, ktorá je súčasťou 
tejto projektovej dokumentácie. 
 
Vykurovanie objektu je zabezpečené plynovým  kondenzačným kotlom 
umiestneným v technickej miestnosti - miestnosť 1.18, pomocou ústredného 
vykurovania radiátormi. 
 
Vetranie v objekte je kombinované, a to prirodzeným vetraním pomocou otváravo 
sklopných okien a nútené vetranie zabezpečuje vzduchotechnické zariadenie 
umiestnené v technickej miestnosti - miestnosť 1.18. Prestup VZT potrubí 
väčších ako 0,04m2 cez požiarne deliace konštrukcie bude opatrený požiarnymi 
klapkami,  potrubie do 0,04m2 môže prestupovať požiarne deliacou konštrukciou 
bez ďalších úprav pri ich vzájomnej vzdialenosti väčšej ako 0,5m. Rozvody 
vzduchotechniky, ktoré budú opatrené požiarnymi klapkami sú riešené podľa 
samostatnej dokumentácie VZT. 
 
Elektrické zariadenia sú navrhnuté v zmysle vyhlášky 23/2008  § 9. Napájanie 
objektu je z vlastnej elektrickej prípojky NN vedenej v podzemí. Únikové cesty sú 
vybavené núdzovým osvetlením. Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke 
počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie 
a musia byť vedené káblami, ktoré majú ustanovené vlastnosti. Sú pripojené 
samostatným vedením z hlavneho rozvadzača. 
 
Stavba bude pred účinkami atmosfericke energie opatrená bleskozvodným 
zariadením podľa ČSN EN 62305-1-4. 
 
i) Posúdenie požiadaviek na zabezpe čenie stavby požiarne 
bezpečnostnými zariadeniami 
Osvetlenie únikových ciest bude zabezpečené denným a umelým svetlom a smer 
úniku je vyznačený zariadením s núdzovým osvetlením v dobe prevádzky 
objektu, umiestnené podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavieb. Osvetlenie je 
zabezpečené v súlade s ČSN 73 0802. 
 
Na objekt nie sú kladené žiadne ďalšie požiadavky tykajúce sa zabezpečenia 
stavby z hľadiska požiarnej bezpečnosti. 
 
j) Rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezp ečnostných zna čiek 
a tabuliek  
Bezpečnostné tabuľky, značky a výstražne symboly je nutne navrhnúť 
a umiestniť podľa ČSN ISO 3864 – 1. 
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Prenosný hasiaci prístroj bude označený podľa ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a 
podľa nariadenia vlády NV 11/2002 Sb. výstražnými bezpečnostnými značkami 
a tabuľkami. 
 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami  

 
a) Kritéria tepelne technického hodnotenia  
Použité materiály a skladby konštrukcií boli navrhnuté tak, aby boli dosiahnuté 
doporučené hodnoty, prípadne v niektorých prípadoch minimálne požadované 
hodnoty určené podľa ČSN 73 0540 o tepelnej ochrane budov. 
 
Obvodový plášť je riešený ako prevetrávaná fasáda s tepelnou izoláciou hr. 
160mm z minerálnej vlny a z obkladom z laminátových dosiek. V podlahách na 
teréne je navrhnutá tepelná izolácia z polystyrénových dosiek EPS a XPS hr. 
120mm. V plochej DUO, vegetačnej streche je tepelná izolácia z polystyrénových 
dosiek EPS hr. 180mm umiestnená medzi parozábranou a hydroizoláciou a nad 
hydroizoláciou je ešte navrhnutá tepelná izolácia z tvrdeného polystyrénu XPS 
hr. 60mm. 
 
Objekt je navrhnutý z hľadiska tepelnej techniky v súlade s vyhláškou                    
č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a príslušných technických noriem 
ČSN 73 0540 o tepelnej ochrane budov. 
Jednotlivé posudky obalových konštrukcií sú uvedené v samostatných prílohách, 
ako aj energeticky štítok obálky budovy v zložke č.7 - Stavebná fyzika. 
 
b) Energetická náro čnos ť stavby  
Energetický štítok obálky budovy vrátane protokolu k energetickému štítku 
obálky budovy je uvedený v samostatnej prílohe č.5 stavebnej fyziky. 
 
Priemerný súčiniteľ prestupu tepla obálky budovy Uem           0,28 W/(m2K) 
Klasifikačná trieda                 B - úsporná 
Klasifikačný ukazovateľ Cl                        0,67 
 
c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energi í 
Navrhovaná novostavba knihovny nevyužíva alternatívne zdroje energie. Objekt 
bude realizovaný s kvalitných tepelné izolačných materiálov a v dostatočných 
hrúbkach tak, aby obalové konštrukcie vyhovovali na doporučené hodnoty 
uvádzané v ČSN 73 0540 o tepelnej ochrane budov. Taktiež bude nainštalovaný 
úsporný kondenzačný kotol. Navrhnutie využívania alternatívnych zdrojov by 
bolo ekonomický neefektívne. 
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B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na 
pracovné a komunálne prostredie. Zásady riešenia pa rametrov 
stavby a ďalšie zásady riešenia vplyvu stavby na okolie 
 
Vetranie objektu 
Vetranie v objekte je kombinované, a to prirodzeným vetraním pomocou otváravo 
sklopných okien a nútené vetranie zabezpečuje vzduchotechnické zariadenie 
umiestnené v technickej miestnosti - miestnosť 1.18. Systém 
vzduchotechnických zariadení rieši samostatná dokumentácia VZT časti. 
 
Vykurovanie objektu 
Vykurovanie objektu je zabezpečené plynovým  kondenzačným kotlom 
umiestneným v technickej miestnosti - miestnosť 1.18, pomocou ústredného 
vykurovania radiátormi. Kotol je napojený na trojvrstvový nerezový komín 
Schiedel ICS25, ø250mm+25mm tepelná izolácia a je umiestnený v inštalačnej 
šachte. Vyústenie komína je 1180mm nad atikou. Kotol bude zaisťovať v objekte 
aj ohrev TUV. 
 
Osvetlenie objektu 
Objekt má navrhnuté vyhovujúce osvetlenie podľa technických noriem               
ČSN 73 0580 denné osvetlenie budov. V zložke č.7 - Stavebná fyzika, v časti 
osvetlenie a oslnenie je posudzovaná jedná kritická miestnosť na denné 
osvetlenie. 
 
Akustika/hluk, vibrácie 
Navrhovaná novostavba knihovny je v súlade z nariadením vlády č.272/2011 Sb. 
o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. Posúdenie 
jednotlivých konštrukcií je podľa ČSN 73 0532 akustika - ochrana proti hluku 
v budovách posudzovaním akustických vlastnosti stavebných výrobkov. 
V okolí navrhovanej stavby sa nevyskytuje žiadny nadmerný zdroj hluku, či už 
s priemyslových alebo výrobných prevádzok. V okolí sú existujúce stavby 
občianskej vybavenosti nespôsobujúce nadmerný hluk, vibrácie a pod. 
Rovnako navrhovaná stavba svojím užívaním nespôsobuje svojmu okoliu žiadne 
riziko tykajúce sa nadmerného hluku, vibrácií a pod. 
Posúdenie konštrukcií z hľadiska vzduchovej a kročajovej nepriezvučnosti sú 
uvedené v samostatnej prílohe v zložke č.7 - Stavebná fyzika. 
 
Zásobovanie vodou 
Bude zabezpečené napojením na verejnú vodovodnú sieť prípojkou. 
 
Nakladanie z odpadmi 
Odpady vzniknuté počas priebehu výstavby a prevádzky stavby knihovny sa 
bude vykonávať v zmysle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o zmene 
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niektorých ďalších zákonov a právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, 
hlavné predpis č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životného prostredia, 
ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, Zoznam nebezpečných odpadov a 
zoznamy odpadov a statusov pre účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadov a 
postup pri udeľovaní súhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadov (Katalóg 
odpadov). 
 
Splaškové odpady budú odvádzané do verejnej kanalizácie. 
 
Zrážková voda zo striech je odvodnená bodovými vtokmi a odvedená do 
vsakovacieho systému umiestneného na navrhovanom území - objekt SO 10. Do 
vsakovacieho systému je odvedená aj zrážková voda dopadajúca na spevnené 
plochy a prechádzajúca ORL v časti parkovacích státi. 
 
Komunálny odpad bude odkladaný do vyhradených nádob umiestnených na 
pozemku navrhovanej budovy. Ich umiestnenie je vyznačené vo výkresovej 
dokumentácií v časti C Situačné výkresy. Ich umiestnené je tak, aby bol k nim 
zabezpečený bezproblémový prístup zberovými vozidlami oprávnenej firmy 
(subjektov). 
 
K termínu kolaudácie investor zabezpečí platné zmluvy so subjektami 
oprávnenými na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi o zabezpečení 
odberu, prepravy a zneškodnenia všetkých vznikajúcich odpadov v objekte. 
 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi ú činkami vonkajšieho 
prostredia  
 
a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia  
Ochrana proti účinkom radónu bude zaistená pokladkou hydroizolačnej fólie  
Stafol 914, ktorá plní funkciu protiradónovej bariéry. Prevažujúci radónový index 
v navrhovanom území je 1. 
 
b) Ochrana pred bludnými prúdmi  
Na hlavnom komunikačnom ťahu na ulici Veveři sa nachádza trasa vozidiel 
električky. Vzdialenosť trasy od navrhovaného objektu je 203m. Ochrana pred 
bludnými prúdmi bude riešená v samostatnej dokumentácií.  
Ochrana stavby pred účinkami atmosférickej energie bude opatrená 
bleskozvodným zariadením podľa ČSN EN 62305-1-4. Uzemňovací pás bude 
v rámci výkopových práci uložení po obvode stavby, ku ktorému sa ukotví 
bleskozvod. 
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c) Ochrana pred technickou seizmicitou  
V oblasti novostavby knihovny sa nenachádzajú žiadne výrobne, priemyselné 
objekty ani technologické zariadenia, ktoré by svojou prevádzkou mohli 
spôsobovať technickú seizmicitu. V objekte tak nie je potreba riešiť opatrenia, 
ktoré by eliminovali technickú seizmicitu. 
 
d) Ochrana pred hlukom  
V okolí navrhovanej stavby sa nevyskytuje žiadny nadmerný zdroj hluku, či už 
s priemyslových alebo výrobných prevádzok. V okolí sú existujúce stavby 
občianskej vybavenosti a z juho-západu sú tu umiestnené záhradkárske plochy, 
ktoré nespôsobujúce nadmerný hluk, vibrácie a pod. Príjazdová komunikácia ma 
nízku frekvenciu dopravy. Nie je teda potreba riešiť ochranu objektu pred 
nadmerným hlukom, vibráciám a pod.                   
 
e) Protipovod ňové opatrenia  
Stavba je realizovaná na území, ktoré nie je charakterizované ako záplavové 
územie, nehrozí tu teda nebezpečenstvo záplav. Nie je teda potreba riešiť 
protipovodňové opatrenia. 
 
f) Ostatné ú činky  
Územie neslúži žiadnej baníckej činnosti a rovnako nie je poddolované v rámci 
výstavby podzemných stavieb. Taktiež sa na území nevyskytuje metán. 
 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 
a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 
K objektu budú zrealizované nové prípojky technickej infraštruktúry, a to: 
- Vodovodná prípojka napojená na verejný vodovodný rád, 
- Prípojka plynovodu STL, ktorá bude ukončená v skrini s HUP, ktorej súčasťou 
bude regulácia na NTL, 
- Elektrická prípojka NN vedená v podzemí ukončená v RIS, napojenie je na 
verejné podzemné vedenie NN, 
- Odvod zrážkovej vody zo striech a spevnených plôch bude realizované 
pomocou vsakovacieho systému umiestneného na pozemku - objekt SO 10. 
Odvod vody z parkoviska bude pomocou zberných šácht, voda bude prechádzať 
cez ORL do vsakovacieho systému tvoreného zo štyroch úrovni blokov 
z polypropylénu. Celkový počet kusov blokov je 288 kusov a prekryte sú 
getoxtíliou 200g/m2. Veľkosť vsakovacieho systému je 8,4x4,2x1,42m. Odtok 
vody z drenáži je rovnako vyvádzaný do vsakovacieho systému, nie je potreba 
aby prechádzalo ORL. Umiestnenie vsakovacieho systému je vyznačené vo 
výkresovej dokumentácií v časti C.3 Koordinačný situačný výkres. 
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Poloha napojenia prípojok na verejne siete, vsakovacieho systému, polohy 
zberných šachiet, revíznych šácht, vodomernej šachty a skriniek HUP a RIS sú 
uvedené vo výkresovej dokumentácií v časti C.3 Koordinačný situačný výkres. 
 
b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a d ĺžky  
Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a technické parametre tykajúce sa 
technickej infraštruktúry sú riešené v samostatnej projektovej dokumentácií. 
 
Objektové skladby technickej infraštruktúry: 
 SO 06  Vodovodná prípojka 
 SO 07  Prípojka elektrickej energie   
 SO 08  Kanalizačná prípojka    
 SO 09  Prípojka plynu   
 SO 010 Vsakovací systém   
 

B.4 Dopravné riešenie 
 
a) Popis dopravného riešenia 
Predmetná stavba bude napojená na dopravnú infraštruktúru zo severnej strany 
na ulicu Kraví Hora, ktorá sa následne napája na ulicu Žižková. Komunikácia na 
ulici Kraví Hora je jednoprúdová, v súčasnosti je vo vyhovujúcom stave. Nie je 
potreba ju kvôli výstavbe ani prevádzke knihovny rekonštruovať. K objektu bude 
novo vybudované parkovisko na severe-východnej strane s asfaltovým 
povrchom a bude sa napájať na existujúcu komunikáciu Kravi Hora. 
 
b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštru ktúru 
Územie na ktorom bude realizovaná novostavba knihovny bude priamo napojené 
zo severnej strany na dopravnú infraštruktúru na ulici Kraví Hora. Tá sa následne 
napája na ulicu Žižková. ulica Žižkova sa ďalej napája na hlavný komunikačný 
ťah na ulici Veveři. 
 
Ulica Kraví Hora nie je natoľko frekventovaná, ani sa frekvencia dopravy 
výstavbou a prevádzkou knihovny nijako zvláštne nezvýši aby bolo potrebné jej 
zrekonštruovanie.  
 
c) Doprava v k ľude 
K navrhovanej stavbe bude realizované parkovisko zo severe-východnej strany. 
Parkovisko ma asfaltových povrch, vyspádovane je ku zberným šachtám. Má 25 
stáni určených pre osobné automobily, z toho 2 stánia sú vyhradené pre 
užívateľov knihovny so zníženou schopnosťou pohybu nachádzajúce sa v tesnej 
blízkosti hlavného vchodu do knihovny. Ďalej sa na ploche parkoviska nachádza 
priestor určený pre komunálny odpad, umiestnený 1,2m od príjazdovej 
komunikácie na ulici Kraví Hora. 
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Užívatelia knihovny, hlavne študenti stavebnej fakulty môžu využívať aj 
jestvujúce parkoviska nachádzajúce sa na ulici Žižkova a to: 
- parkovacie stánia v blízkosti areálu VUT, 
- druhé parkovisko je v tesnej blízkosti gymnázia Matyáše Lercha. 
 
d) Pešie a cyklistické chodní čky 
V blízkosti územia, na ktorom sa bude realizovať stavba sa nenachádzajú žiadne 
pešie a cyklistické chodníčky. 
 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych 
úprav  

 
a) Terénne úpravy 
Terénne úpravy budú realizované zeminou s výkopových prác. Úroveň terénu je 
oproti úrovni 1.NP ±0,000 o 150 až 250mm nižšie. Súčasťou terénnych úprav 
bude realizácia oddychovej zóny na južnej strane z veľkoformátových dláždič, 
vybudovanie chodníkov zo zámkovej dlažby a výsadba nízkej a vysokej 
vegetácie ako náhrada za výrub niektorých stromov. 
K objektu je zrealizovaný aj odkvapový chodník zo štrku frakcie 16-32-64mm, vo 
vzdialenosti 730mm od obvodového muriva. 
Vybudované je aj vonkajšie schodisko zo západnej strany s dlaždíc, ktoré 
prekonáva oproti 1.NP výšku 2,8m a napája sa na komunikačnú cestu, ktorá sa 
následne napája na ulicu Kraví Hora.  
Súčasťou terénnych úprav bude aj osadenie lavičiek podľa výkresovej 
dokumentácie, viď časť C Celkové situačné výkresy. 

 
b) Použité vegeta čné prvky 
Nespevnené plochy budú zatrávnene a doplnené nízkou a vysokou vegetáciou 
podľa návrhu. Použite budú hlavne okrasné kríky a dreviny. Druhy použitých 
drevín a ich rozmiestnenie bude vypracované v samostatnej dokumentácii 
záhradným architektom. 

 
c) Biotechnické opatrenia 
Nie je potreba navrhovať biotechnické opatrenia na navrhovanom území. 

 

B.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie 
a jeho ochrana  

 
a) Vplyv na životné prostredie - ovzdušie, hluk, vo da, odpady, a pôda 
Po ukončení stavby nebude mať prevádzka budovy svojou funkčnou náplňou 
negatívny vplyv na životné prostredie. Stavebnotechnické riešenie je navrhnuté 
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tak, aby prostredie spĺňalo všetky platné normy a predpisy týkajúce sa 
hygienických a stavebnotechnických požiadaviek. 
Prevádzka bude produkovať bežný komunálny odpad, organický odpad a 
splaškové vody. 
Počas výstavby vznikne odpad: 
-tuhý minerálny odpad; 
-ostatný stavebný odpad. 
 
b) Vplyv na prírodu a krajinu, zachovanie ekologick ých funkcií a väzieb v 
krajine  
Pri realizácií stavby je nevyhnutný výrub niektorých stromov, ktoré zasahujú do 
stavby, viď časť C Celkové situačné výkresy. Za tento výrub stromov bude 
v rámci vybudovania objektu zrealizovaná nová výsadba nízkej a vysokej 
vegetácie. 
Stromy na parcele nepatria k chráneným stromov, taktiež na pozemku sa 
nevyskytujú chránené rastliny a živočíchy, ktoré by bolo nutné špeciálne chrániť 
či premiestniť. Vybudovaním objektu knihovny nedôjde k znehodnoteniu 
ekologických väzieb v krajine. 
 
c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000  

Parcela, na ktorej bude realizovaná novostavba knihovny nezapadá do sústavy 
chránených území - Natura 2000. 
 
d) Návrh zoh ľadnenia podmienok zo záveru zis ťovacieho riadenia alebo 
stanoviska EIA 
K objektu nie je potreba zriaďovať zisťovacie riadenie a rovnako nie je potreba 
špeciálne posudzovať vplyv na životne prostredie, jedná sa o bežnú výstavbu, 
určenú ku kultúre, to znamená že nie je potreba zaisťovať stanovisko k EIA. 
 
e) Navrhované ochranné a bezpe čnostné pásma, rozsah obmedzení a 
podmienky ochrany pod ľa iných právnych predpisov 
Územie nezasahuje do žiadnej pamiatkovej rezervácie ani zóny. Rovnako 
budova bývalej jedálne vojenskej akadémii nie je označovaná ako pamiatkovo 
chránený objekt. Navrhnutá stavba nemá požiadavky na ochranu. 

 

B.7 Ochrana obyvate ľstva 
 
a) Splnenie základných požiadaviek z h ľadiska plnenia úloh ochrany 
obyvate ľstva 
 
Splnené sú požiadavky ochrany obyvateľstva z hľadiska požiarnej bezpečnosti, 
ktorá je vypracovaná v zložke č.6 - D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. Iné 
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požiadavky na ochranu obyvateľstva nie sú v súvislosti na prevádzku objektu 
knihovny kladené.   
 

B.8 Zásady organizácie výstavby  

 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, i ch zaistenie 
Potrebné média pre realizáciu stavby ako voda a elektrická energia budú 
zaistené vybudovaním staveniskových prípojok z verejných sieti. Materiály 
potrebné k výstavbe budú spracované podľa projektovej dokumentácie 
dodávateľom stavby, ktorý zaistí aj ich dodávku. 
 
b) Odvodnenie staveniska 
Odvod zrážkovej vody zo staveniska bude zaistený vsakovacím systémom 
umiestneným na pozemku. Musí prechádzať cez ORL a následne môže do 
vsaku.  
 
c) Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a tec hnickú infraštruktúru  

Pre výstavbu objektu budú zriadenie staveniskové prípojky elektrickej energie 
a vody z verejných sieti. Stavenisková vodovodná prípojka bude vodovodná 
prípojka objektu knihovny. Umiestnenie vodomernej šachty bude podľa 
výkresovej dokumentácie časť C.3 Koordinačný situačný výkres v ktorej bude 
umiestnený staveniskový vodomer. 
Napojenie staveniska na dopravnú infraštruktúru bude so severnej strany                      
s existujúcej príjazdovej komunikácie na ulici Kraví Hora. 
 
d) Vplyv prevedenia stavby na okolité stavby a poze mky  

Realizáciou stavby nebudú zasiahnuté okolité stavby ani pozemky. Zasiahnuté 
budú minimálne radové garáže na severe-východnej strane, kde bude nanovo 
realizovaný oporný múr - objekt SO 02. 
Predpokladajú sa zvýšene účinky nadmerného hluku pri výstavbe objektu.  
 
e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisi ace asanácie, 
demolácie, výrub drevín 
Požiadavka je na demoláciu existujúcej stavby bývalej jedálne vojenskej 
akadémie, ktorá slúžila predtým vojenskej katedre VUT umiestnenej na parcele 
č.794/1. V súčasnej dobe je budova neobývaná a nie je využívaná. Odstránenie 
budovy je riešené v samostatnej dokumentácií k búracím prácam.  
 

Požadovaný je aj výrub niektorých stromov, ktoré zasahujú do navrhovanej 
stavby. Výrub konkrétnych drevín je znázornený vo výkresovej dokumentácií viď. 
C.3.01 Koordinačný situačný výkres. Súčasťou realizácie objektu je aj výsadba 
nových drevín ako náhrada za výrub, viď. C.3.01 Koordinačný situačný výkres. 
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Na asanáciu nie sú žiadne požiadavky. 
 
Rovnako nie sú kladené špeciálne požiadavky na ochranu okolia staveniska. 
Stavenisko bude oplotené tak, aby bolo zabránené vstupu nepovoleným osobám.  

 
f) Maximálny záber pre stavenisko 
Okrem zastavanej plochy je potrebné vyčleniť na parcele dočasné miesto pre 
uskladnenie materiálov, uskladnenie časti zeminy z výkopových prác, ktorá bude 
neskôr použitá na terénne úpravy, ďalej miesto pre mobilne WC kabínky, 
kanceláriu a staveniskový kontajner. 
 
g) Maximálne produkované množstva a druhy odpadov a  emisií pri 
výstavbe, ich likvidácia 
Odpady vzniknuté počas priebehu výstavby a prevádzky stavby knihovny sa 
bude vykonávať v zmysle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o zmene 
niektorých ďalších zákonov a právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, 
hlavné predpis č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životného prostredia, 
ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, Zoznam nebezpečných odpadov a 
zoznamy odpadov a statusov pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadov a 
postup pri udeľovaní súhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadov (Katalóg 
odpadov). 
 
Počas realizácie stavby vzniknú tieto druhy odpadov: 
Kód odpadu Názov odpadu        Kategória      
15 01 01    Papierové a lepenkové obaly    O                                                 
15 01 02 Plastové obaly      O 
15 01 04 Kovové obaly      O 
15 01 10 Obaly obsahujúce ostatky nebezpečných látok  N 
17 01 01 Betón        O 
17 01 02 Tehly        O 
17 01 07 Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehiel, 
  keramických výrobkov     O 
17 02 01 Drevo        O 
17 02 03 Plasty        O 
17 03 01 Asfaltové zmesi obsahujúce deht    N 
17 04 02 Hliník        O 
17 04 05 Železo a oceľ      O 
17 04 11 Kabely       O 
17 05 04 Zemina a kamene      O 
17 09 04 Zmiešané stavebné a demolačné odpady  O 
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h) Bilancia zemných prací, požiadavky na presun ale bo depónie zemín  
Bude odstránená ornica spolu s porastom o hrúbke 100mm pod terén 
a odvezená na príslušnú skládku.  
Výkopové práce, v ktorých je zahrnutý výkop základovej jamy pre základové 
konštrukcie podľa výkresovej dokumentácie časti D.1.1 Architektonicko-stavebné 
riešenie , ďalej výkopy jám a rýh pre prípojky inžinierskych sieti a pre sústavu 
vsakovacieho systému a terénne úpravy. Časť zeminy z výkopových prác 
bude uskladnená na pozemku, neskôr použitá na teréne a sadové úpravy. 
Ostatná zemina z výkopových prác bude odvezená na príslušnú skládku podľa 
nariadenia príslušného úradu. 
 
i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe  
Realizácia objektu knihovny musí prebiehať tak, aby v žiadnom prípade nemohlo 
dôjsť zničeniu životného prostredia. 
Existujúce vysoké dreviny na pozemku je nutné počas výstavby chrániť. Nesmie 
dôjsť k ich znehodnoteniu. Povolený je len výrub niektorých drevín, ktoré 
zasahujú do miesta budúceho objektu. 
Odpady, ktoré vzniknú počas priebehu výstavby knihovny sa bude s nimi 
nakladať v zmysle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o zmene niektorých 
ďalších zákonov a právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie. 
Strojné zariadenia predtým ako opustia stavenisku, musia byť očistené, hlavne 
po výkopových prácach.  
 
j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, po súdenie 
potreby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdravia pri práci pod ľa iných 
právnych predpisov  
Pri realizácií stavby musia byť dodržané všetky platné zákony, vyhlášky, 
predpisy, nariadenia a normy k zaisteniu bezpečnosti pri práci na stavenisku.  
Je potrebné aby práce vykonávali organizácie a firmy, ktoré majú na konkrétny 
druh práce oprávnenie.  
 

Je potrebné aby sa organizácie a firmy riadili znením nasledujúcich nariadení: 
− Nariadenie vlády č.361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci; 
− Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci); 

− Nariadenie vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky; 
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− Nariadenie vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

− Nariadenie vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
 

k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotkn utých stavieb 
Objekt je navrhnutý v súlade s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání. 
 
l) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia  
Príjazdová komunikácia ku stavenisku je jednoprúdová. Je teda nutné 
umiestnenie zvislého dopravného značenia a upozornenia o výjazde zo 
staveniska v mieste kde sa napája ulica Kraví Hora na ulicu Žižková. Dopravné 
značenie musí byť schválene mestom Brno podľa platného dopravného zákona. 
 
V mieste radových garáži bude vstup dočasné obmedzený, v dôsledku 
vystavania nového oporného múru. 

 
m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre prevedenie stavby 
Nie sú stanovené žiadne špeciálne podmienky pre prevedenie stavby. Prevádzka 
stavby bude prebiehať až po dokončovacích prácach.  
 
n) Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny  
Základný predpoklad výstavby objektu knihovna je stanovený na 1.6. 2016 a jeho 
predpokladané orientačné ukončenie je 1.8.2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Bánovciach nad Bebravou 
dňa 28.1.2015 
 
Spracovateľ Bc. Erik Kubala 
 
 
       ..................................................... 
             podpis autora 
            Bc. Erik Kubala 
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1 Účel objektu, funk čná nápl ň a kapacitné údaje 
 
Predmetom projektu je dokumentácia novostavby knihovny v katastrálnom území 
Veveři v Brne v blízkosti arealu stavebnej fakulty VUT. 
 
Účelom objektu je poskytovanie komplexných knižnično-informačných 
a bibliografických služieb vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom 
univerzity VUT, iných vysokých škôl a ďalšej odbornej verejnosti. Knižný fond je 
zameraný na technické obory, hlavne stavebníctvo, prírodne vedy, ekonómiu 
a výpočtovú techniku. Objekt Knihovna taktiež umožňuje skladovanie knižného 
fondu a jeho požičiavanie pracovníkom, študentom univerzity a odbornej 
verejnosti. Poskytuje voľný výber knižného fondu a príjemne prostredie 
študovania.  
 
Zastavaná plocha objektu     904,21m2  
Zastavaná plocha oddychovej zóny  220,79m2  
Plocha parkoviska     559,69m2  
Plocha chodníkov     237,62m2  
Obostavaný priestor    15 552,42m3  
Úžitková plocha     2 147,97m2  
 
Voľne prístupný knižný fond   36 000 knižných jednotiek  
Skladovaný knižný fond    29 835 knižných jednotiek 
 
Počet užívateľov     384 užívateľov 
Počet zamestnancov    7 zamestnancov 
 

2 Architektonické, výtvarne, materiálové a dispozi čné riešenie, 
bezbariérové užívanie stavby 
 
Objekt novostavby knihovny je navrhnutý ako samostatné stojaca stavba s troma 
nadzemnými podlažiami. Pôdorysný tvar objektu je v tvare štvorca 
s vystupujúcou presklenou fasádou, v ktorej je umiestnené oceľové schodisko so 
sklenenou nástupnicou. Fasáda objektu je prevetrávaná s vonkajšou povrchovou 
úpravou z laminátových dosiek prevedené v štyroch farbách, tri farby sú 
v odtieňoch šedej a jedna farba je zelená. Zastrešenie objektu je plochou 
vegetačnou strechou s výsadbou extenzívnej vegetácie. 
 
Spevnená plocha na južnej strane pozemku slúži užívateľom knihovny ako 
oddychová zóna. Nášľapná vrstva je z veľkoformátových betónových dlaždíc. 
Chodníky na parcele sú zo zámkovej dlažby a príslušne parkovisko z asfaltovým 
povrchom. Pozemok je doplnený výsadbou nízkej a vysokej zelene ako náhrada 
sa výrub niektorých stromov, viď C.3.01 Koordinačný situačný výkres. 
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2.1 Dispozi čne riešenie 1.nadzemného podlažia 
Hlavný vstup do objektu je z juho-východnej strany. Za zádverím nadväzuje 
vstupná hala ako hlavný komunikačný priestor knihovny. V vstupnej hale sú 
umiestnené priestory kaviarne, ktoré slúžia aj ako priestory pre čítanie denného 
tiskú a hlavné schodisko objektu. Ku kaviarni patrí skladovací priestor 
umiestnený vedľa výťahovej šachty. Priestory kaviarne sú určené k prenájmu. Za 
zádverím po pravej strane sa nachádza samoobslužná šatňa s celkovým počtom 
odkladacích skriniek 156 kusov v troch radách nad sebou. Po ľavej strane za 
zádverím je požičovňa kníh s príručným skladom. Vedľa šatne je navrhnutá 
miestnosť pre štyroch zamestnancov, slúžiaca aj ako denná miestnosť. Ďalej na 
1.NP sa nachádzajú priestory technického vybavenia knihovny, ku ktorým patrí 
oddelené WC pre mužov a ženy s predsieňami a WC určené pre imobilných 
zvlášť pre mužov a ženy. Nachádza sa tu aj miestnosť pre upratovačku, v ktorej 
sa predpokladá umiestnenie stroja na čistenie podláh. Na 1.NP je ešte technická 
miestnosť prístupná len z exteriérovej strany a vedľajšie schodisko ako chránená 
úniková cesta z 2. a 3.NP. Objekt ma aj vedľajší vchod umiestnený zo                  
severo-západnej strany.  
 
2.2 Dispozi čne riešenie 2.nadzemného podlažia 
Prístup na 2.NP je cez hlavné schodisko objektu zo vstupnej haly alebo 
z exteriérovej strany cez vedľajšie schodisko prípadne výťahom. Hlavné 
schodisko a výťah sa napájajú na komunikačnú chodbu, v ktorej sú umiestnené 
miesta pre užívateľov a stojany z PC. Z chodby je vstup do čitárne s voľným 
výberom knižného fondu a s bežnými užívateľskými miestami, užívateľskými 
miestami určené pre imobilných a miesta z počítačovou technikou s prístupom 
na internet. V čitárni je umiestnený pult určený zamestnancovi knihovny. 
Z čitárne je priamo druhý východ na voľné priestranstvo cez vedľajšie schodisko.   
Na 2.NP sú ďalej priestory technického vybavenia, rovnako umiestnené ako na 
1.NP. Doplnené sú o priestory šatni zvlášť pre mužov a ženy určené pre 
zamestnancov knihovny. 
 
2.3 Dispozi čne riešenie 3.nadzemného podlažia 
Prístup na 3.NP je cez hlavné schodisko objektu alebo z exteriérovej strany cez 
vedľajšie schodisko prípadne výťahom. Hlavné schodisko a výťah sa napájajú na 
komunikačnú chodbu, v ktorej sú umiestnené miesta pre užívateľov a stojany 
z PC. Z chodby je vstup do čitárne s voľným výberom knižného fondu a 
s bežnými užívateľskými miestami, užívateľskými miestami určené pre 
imobilných a miesta z počítačovou technikou s prístupom na internet. 3.NP má 
dve miestnosti študovni oddelené od čitárne a určené jednak jednotlivým 
užívateľom, prípadne pre skupinu. Priestory technického vybavenia sú 
umiestnené rovnako ako na 1.NP. Doplnené sú o zvlášť WC pre mužov a ženy 
určené pre zamestnancov. Z 3.NP je vstup na plochu strechu cez strešný vylez 
v chodbe určený k údržbe a kontrole strechy. 
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2.4 Bezbariérové riešenie stavby 
Objekt je navrhnutý v súlade s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání. 
Stavba je navrhnutá ako bezbariérová. Vstup do objektu je pomocou rámp so 
sklonom 1:16, výškové prevýšenie je max 250mm. Užívatelia s obmedzujúcou 
schopnosťou pohybu majú vyhradené dve parkovacie státia v tesnej blízkosti 
vstupu do objektu. V objekte sú v každom nadzemnom podlaží navrhnuté 
hygienické zariadenia zvlášť pre obe mužov a ženy. V priestoroch čitárni majú 
vyhradené miesta. Navrhnutý je výťah, ktorý splňuje požiadavky pre imobilných.   
Navrhnuté konštrukcie a prvky sú v súlade s platnými vyhláškami a technickými 
normami z hľadiska bezbariérového užívania.   
 

3 Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby 
 
Riešená stavba bude slúžiť predovšetkým študentom stavebnej fakulty univerzity 
VUT, iným fakultám a univerzitám v Brne a ďalšej odbornej verejnosti. 
V navrhovanom objektu nebudú žiadne technológie určené k výrobe. 
 

4 Konštruk čné a stavebné technické riešenie a technické 
vlastnosti stavby 
 
Nosný systém objektu knihovny s tromi nadzemnými podlažiami tvorí monolitický 
železobetónový skelet založený na základovej doske. Stropnú konštrukciu tvorí 
trámový strop. Fasáda je vymurovaná, predsadená pred nosnú konštrukciu, 
zateplená minerálnou vlnou a prevetrávaná vzduchovou medzerou. Vonkajší 
plašť je tvorený z laminátových dosiek. Zastrešenie objektu je navrhnuté plochou 
vegetačnou strechou s výsadbou zelene. 
 
Výkopové a zemné práce 
Terén, na ktorom je objekt navrhnutý je rovinatý. Vrchná časť zeminy bude 
vykopaná v hrúbke 100mm pod terén a uskladnená na pozemku, neskôr použitá 
na teréne a sadové úpravy. Ostatná zemina z výkopových prác bude odvezená 
na príslušnú skládku podľa nariadenia príslušného úradu. Podzemná voda sa 
nevyskytuje. 
 
Základové konštrukcie 
Objekt je založený na základovej železobetónovej doske hr. 800 mm (1200mm 
po okraji) z betónu triedy C30/37. Pod základovou doskou je betónová 
vyrovnávacia vrstva z betónu Baumit B20, trieda C16/20. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Nosná vrstva objektu je tvorená monolitickými železobetónovými stĺpmi ø500mm 
z betónu triedy C30/37 a výstuž B500B. Steny výťahovej  šachty sú 
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z monolitického ŽB  hr. 150mm. Vo vedľajšom schodisku je nosná stena                      
z monolitického ŽB hr. 150mm slúžiaca k stuženiu objektu v priečnom smere. 
 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Trámová stropná a strešná doska vystužená v jednom smere z monolitického ŽB                            
hr. 200mm, podopretá priečlou z monolitického ŽB, z betónu triedy C30/37 
a výstuž B500B. Výkresy tvaru a armovanie prvkov stropnej konštrukcie je 
obsiahnuté v zložke č.5 - D.1.2 Stavebné konštrukčné riešenie. 
Nosné preklady výplni otvorov z pórobetónu Ytong armované betonárskou 
výstužou. 
 
Obvodová konštrukcia 
Obvodová konštrukcia je predsadená pred nosnú konštrukciu s prevetrávanou 
vzduchovou medzerou. Navrhnutá je z pórobetónových tvárnic Ytong hr. 250mm. 
Kotvená je do nosných prvkov skeletu. Typ a rozmiestnenie kotviacich prvkov 
určuje výrobca. 
 
Vnútorné nenosné konštrukcie 
Priečky sú vymurované z pórobetónových tvárnic Ytong hr.150mm 
a sadrokartónové priečky, dvojité opláštené a vyplnené akustickou izoláciou 
z minerálnej vlny hr.60mm. 
 
Izolácie proti vode 
Na základovej doske je položená hydroizolačná fólia Stafol proti zemnej vlhkosti 
a proti radónu. V obvodovej stene na tepelnej izolácií je navrhnutá poistná 
hydroizolácia Jutadach Thermoisol WB. V plochej streche ako parozábrana je 
fólia Fatrapar E a hydroizolačná vrstva s fólie Fatrafol 810/V vystužená 
polyesterovou vložkou proti prerastaniu koreňov separovaná od ostatných vrstiev 
geotextíliou Fatratex.  
 
Tepelné izolácie 
Tepelná ochrana podlahy na teréne je navrhnutá z tepelnej izolácie Isover 
Styrodur 3035CS, hr. 120mm v mieste pod archívom-skladom kníh kvôli veľkému 
zaťaženiu. V ostatných priestoroch je to Isover EPS 150S, hr. 120mm. Tepelná 
izolácia obvodovej steny je z minerálnej vlny Rockwool Airrock HD, hr. 160mm, 
v soklovej časti a izolácia základov po obvode je z Isover Styrodur 3035CS 
hr.120mm. V plochej DUO, vegetačnej streche je tepelná izolácia Isover EPS 
150S hr. 180mm umiestnená medzi parozábranou a hydroizoláciou a nad 
hydroizoláciou je použitá tepelná izolácia Isover Styrodur 3035CS hr. 60mm. 
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Akustická izolácie 
V podlahe je navrhnutá elastifikovaná doska Isover EPS Rigifloor 5000 hr. 40mm 
s vysokou kročajovou nepriezvučnosťou. V sadrokartónových stenách je to 
akustická izolácia zo skelnej plsti Isover Piano Twin 12/6 hr. 60mm.  
 
Schodiska 
V objekte sú navrhnuté dva typy schodísk. Hlavné schodisko umiestnené 
v vstupnej hale je oceľové so sklenenou nástupnicou. Vedľajšie schodisko 
určené ako chránená úniková cesta je z monolitického ŽB. Návrhy schodísk sú 
popísané podrobne v zložke č.4 - D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie. 
 
Komín 
Použitý je trojvrstvový nerezový komín Schiedel ICS25, ø250mm+25mm tepelná 
izolácia. Komín je umiestnený v inštalačnej šachte. Vyústenie komína je 1180mm 
nad atikou. 
 
Výplne otvorov 
Navrhnuté sú hliníkové okna Heroal W 72 CL (090) s 3-komorovým AL profilom 
s PU izoláciou a s izolačným čírim trojsklom plnené argónom. Okenný rám ma 
skosené hrany so striebornou farbou. Vonkajší parapet je vytlačovaný 
z hliníkovej zliatiny. Vnútorný parapet plastový, farba biela.  
Vstupné dvere sú automatické posuvne dvere z hliníkovým rámom a izolačným 
dvojsklom opatrené kontrastnými značkami, viď. výpis výplni otvorov v zložke         
č.4 - D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie. 
Vstupné dvere na vedľajšie schodisko a do technickej miestnosti sú hliníkové 
Heroal W 72 CL (090), výplň dverí je z XPS polystyrénu.  
 
Vnútorné povrchové úpravy 
Jednovrstvová sadrová omietka Baumit Ratio Glatt a sadrová stierka Baumit 
Finobello nanesená na základný náter Baumit s maľbou Primalex Bonus. 
V sociálnych zariadeniach je navrhnutý keramický obklad z glazovaných 
obkladačiek s matným povrchom Rako Color One. 
 
Vonkajšie povrchové úpravy 
Vonkajší povrch obvodovej steny je z laminátových dosiek HPL lepené na 
kotviaci rošt pomocou lepidla a pásky. V soklovej časti to je tenkovrstvová 
silikónová omietka Baumit Silikontop nanesená na základný náter Baumit 
Uniprimer. 
 
Povrch strešnej konštrukcie 
Vo vegetačnej streche je navrhnutý substrát pre výsadbu extenzívnej vegetácie. 
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Vonkajšie úpravy 
Oddychová zóna z veľkoformátových betónových dlaždíc, chodníky zo zámkovej 
dlažby a parkovacie státia z asfaltovým povrchom. 

 
5 Bezpečnos ť pri užívaní stavby, ochrana zdravia a pracovné 
prostredie  
 
Nie sú stanovené žiadne zvláštne zásady tykajúce sa bezpečnosti pri užívaní 
stavby.  
Pri realizácií stavby musia byť dodržané všetky technické požiadavky na stavbu 
a požiadavky na bezbariérové užívanie stavby. Stavba musí byť realizovaná 
podľa projektovej dokumentácie k prevedeniu stavby, musia byť použite len 
certifikované materiály a realizácie stavebných konštrukcií a prvkov musia robiť 
len oprávnene spoločnosti. 
 
Legislatíva, ktorú je potrebné bezprostredne dodržať pri realizácií stavby 
− Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání; 
− Nariadenie vlády č.361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci; 
− Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci); 

− Nariadenie vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky; 

− Nariadenie vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

6 Stavebná fyzika -  tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, 
akustika/hluk, vibrácie - popis riešenia, zásady ho spodárenia 
s energiami, ochrana stavby pred negatívnymi ú činkami 
vonkajšieho prostredia 
 
Tepelná technika 
Objekt je navrhnutý z hľadiska tepelnej techniky v súlade s vyhláškou                    
č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a príslušných technických noriem 
ČSN 73 0540 o tepelnej ochrane budov. 
Jednotlivé posudky obalových konštrukcií sú uvedené v samostatnej prílohe, ako 
aj energeticky štítok obálky budovy v zložke č.7 - Stavebná fyzika. 
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Priemerný súčiniteľ prestupu tepla obálky budovy Uem           0,28 W/(m2K) 
Klasifikačná trieda                 B - úsporná 
Klasifikačný ukazovaveľ Cl               0,67 
 
Osvetlenie a oslnenie 
Objekt má navrhnuté vyhovujúce osvetlenie podľa technických noriem               
ČSN 73 0580 denné osvetlenie budov. V zložke č.7 - Stavebná fyzika, v časti 
osvetlenie a oslnenie je posudzovaná jedná kritická mestnosť na denné 
osvetlenie. 
 
Akustika/hluk, vibrácie 
Navrhovaná novostavba knihovny je v súlade z nariadením vlády č.272/2011 Sb. 
o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. Posúdenie 
jednotlivých konštrukcií je podľa ČSN 73 0532 akustika - ochrana proti hluku 
v budovách posudzovaním akustických vlastnosti stavebných výrobkov. 
V okolí navrhovanej stavby sa nevyskytuje žiadny nadmerný zdroj hluku, či už 
s priemyslových alebo výrobných prevádzok. V okolí sú existujúce stavby 
občianskej vybavenosti nespôsobujúce nadmerný hluk, vibrácie a pod. 
Rovnako navrhovaná stavba svojím užívaním nespôsobuje svojmu okoliu žiadne 
riziko tykajúce sa nadmerného hluku, vibrácií a pod. 
Posúdenie konštrukcií z hľadiska vzduchovej a kročajovej nepriezvučnosti sú 
uvedené v samostatnej prílohe v zložke č.7 - Stavebná fyzika. 
 
Zásady hospodárenia s energiami 
Stavba bude realizovaná v súlade s vyhláškou č.78/2013 Sb. o energetické 
náročnosti budov a príslušných technických noriem ČSN 73 0540. 
 
Ochrana stavby pred nepriaznivými účinkami prostredia 
Ochrana stavby pred účinkami atmosférickej energie bude opatrená 
bleskozvodným zariadením podľa ČSN EN 62305-1-4. Uzemňovací pás bude 
v rámci výkopových práci uložení po obvode stavby, ku ktorému sa ukotví 
bleskozvod. 
Ochrana proti účinkom radónu bude zaistená pokladkou hydroizolačnej fólie, 
ktorá plní funkciu protiradonovej bariéry. Taktiež odoláva anorganickým 
kyselinám. Prevažujúci radónový index v navrhovanom území je 1. 
Ostatné nepriaznivé účinky týkajúce sa povodni, seizmicity, tlakovej podzemnej 
vody, poddolovaného územia a svahovej nestability nie je potreba 
v navrhovanom území podrobnejšie riešiť, nepriaznivé účinky sa nevyskytujú. 
 

7 Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 
 
Požiarna ochrana je vypracovaná podľa Nariadenia vlády k prevedeniu zákona 
o požiarnej ochrane, predpis č. 172/2001 Sb., v zmysle zákona č. 133/1998 Sb. 



D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE                   KNIHOVNA 
 

  
 
 

 10 | S t r a n a  

 

odst. 3 §24, Zákon Českej národnej rady o požiarnej ochrane, v zmysle vyhlášky 
č.246/2001 Sb. vyhláška Ministerstva vnútra o stanovení podmienok požiarnej 
bezpečnosti a výkonu štátneho požiarneho dozoru (vyhláška o požiarnej 
prevencií) a v zmysle vyhlášky č.268/2011 Sb. o technických podmienkach 
požiarnej ochrany stavieb. 
Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií sú vypracované a stanovené 
v samostatnej zložke č.6 - D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie.  
 

8 Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov  
a o požadovanej akosti prevedenia 
 
Stavba musí byť realizovaná podľa projektovej dokumentácie k prevedeniu 
stavby, musia byť použite len certifikované materiály s požadovanými 
vlastnosťami uvedenými v dokumentácií a realizácie stavebných konštrukcií 
a prvkov musia robiť len oprávnene spoločnosti. Musia sa dodržiavať pracovné 
postupy, ktoré sú stanovené výrobcom daného materiálu. 
Prípadne zmeny akýchkoľvek materiálov musia byť konzultované a schválené 
príslušným projektantom.  
 

9 Popis netradi čných technologických postupov a zvláštnych 
požiadaviek na prevedenie a akos ť navrhnutých konštrukcií 
 
Nevyskytujú sa žiadne zvláštne požiadavky na prevedenie prípadne netradičné 
technologické postupy. Stavba bude realizovaná bežnými postupmi. 
 

10 Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zais ťované 
zhotovite ľom stavby - obsah a rozsah výrobnej a dielenskej 
dokumentácie zhotovite ľa 
 
Nie sú stanovené žiadne požiadavky na vypracovanie dokumentácie 
zhotoviteľom stavby.  
 

11 Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konš trukcií 
a prípadných kontrolných meraní a skúšok, ak sú pož adované 
nad rámec povinných - stanovených príslušnými 
technologickými predpismi a normami  
 
Požadované kontroly zakrývaných konštrukcií a prípadných meraní a skúšok nie 
sú požadované nad rámec povinných kontrol. Stavba bude realizovaná bežnými 
postupmi, je nutné dodržať kontroly a požiadavky určené výrobcami daných 
konštrukcií, materiálov a pod. 
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12 Výpis použitých noriem 
 
− Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání; 
− Nariadenie vlády č.361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci; 
− Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci); 

− Nariadenie vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky; 

− Nariadenie vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

− Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební  
zákon), v znení neskorších predpisov; 

− Vyhláška č.499/2006 Sb.,v znení novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb; 
− Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v znení 

vyhlášky č.20/2012 Sb.; 
− Vyhláška č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov; 
− Nariadenie vlády č.172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně; 
− Vyhláška č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci); 
− Vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany  staveb 

v znení vyhlášky č.268/2011 Sb.; 
− Vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany  staveb 

v znení vyhlášky č.268/2011 Sb.; 
− ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební  části, 

2004; 
− ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny, 2013; 
− ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie, 2005; 
− ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, 2011,+Z1 2012; 
− ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin, 

2005; 
− ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody, 2005; 
− ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách posuzovaní 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, 2010, +Z1:2013; 
− ČSN 73 0525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - 

Všeobecné zásady, 1998; 
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− ČSN 73 0527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory 
pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné  účely, 2005; 

− ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - časť 1: Základní požadavky,  2007, 
+Z1:2011; 

− ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov - časť 3: Denní osvětlení škol, 1994, 
+Z1:1996, +Z2:1999; 

− ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, 2009; 
− ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 2009; 
− ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů  osobami, 

1997, +Z1 2002; 
− ČSN 73 0821 ED.2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí, 2009; 
− ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, 2003; 
− ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb, 

1997;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bánovciach nad Bebravou 
dňa 31.12.2015 
 
Spracovateľ Bc. Erik Kubala 
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             podpis autora 
            Bc. Erik Kubala 
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1 Podrobný popis navrhnutého nosného systému stavby  
z rozlíšením jednotlivých konštrukcií pod ľa druhu, technológie 
a navrhnuté materiály 
 
Navrhovaná stavba s 3-nadzemnými podlažiami je založená na základovej doske 
a nosný systém budovy je tvorený monolitickým ŽB skeletom. 
 
„Predpokladaný geologický profil podľa ČSN 73 1001, ČSN 73 3050 
0 - 11,0m - Spraš žltohnedá, vápnitá, pevná  F6 Cl  3 
11,0 - viac - Íl vápnitý, šedozelený, pevný, neogén F8 CH  3 
 
Základové pomery je možne hodnotiť ako jednoduché, projektovaná 3-podlažna 
budova je náročná. V takomto prípade sa postupuje podľa 2.geotechnickej 
kategórie, t.j. posudzujú sa medzné stavy únosnosti a použiteľnosti. Z ohľadom 
na rozdielne zaťaženie základovej škáry od konštrukcie sa doporučuje založiť 
objekt na ŽB základovej doske do hĺbky cca 1,2-1,5m.“ (Doc. Ing. Antonín 
Paseka, CSc.) 
 
Na základe konzultáciách, je navrhovaný objekt založený na základovej ŽB 
doske v hr. 800mm (po okraji 1200mm), úroveň základovej škáry je hĺbke                  
-1,120m (po okraji -1,600m). ŽB doska je z betónu triedy C30/37 a výstuž B500B. 
Pod základovou doskou je podkladný vyrovnávací betón triedy C16/20                       
hr. 100mm. 
 
Zvislú nosnú časť ŽB skeletu tvoria kruhové stĺpy ø500mm, z betónu triedy 
C30/37 a výstuž B500B. Modul skeletu je 9x6,5m. Priemer stĺpa je určený z 
predbežného návrhu podľa stupňa vystuženia, viď zložka č.5 - D.1.2 Stavebné 
konštrukčné riešenie.  
 
Stropná a strešná konštrukcia objektu je z monolitického ŽB podopieraná 
priečlami a trámami - trámový strop. Doska nosná v jednom smere hr. 200mm, 
z betónu triedy C30/37 a výstuž B500B. Rovnakú materiálovú charakteristiku 
majú aj priečle a trámy. Výkresy tvaru a armovacie výkresy jednotlivých prvkov 
sú v samostatnej prílohe, viď zložka č.5 - D.1.2 Stavebné konštrukčné riešenie. 
 
Stuženie objektu na účinky vetru je v pozdĺžnom smere zabezpečené priečlami, 
v priečnom smere je zabezpečené stužujúcou monolitickou ŽB stenou 
umiestnenou vo vedľajšom schodisku a výťahovou stenou. ŽB stena hr.250mm 
a 150mm je z betónu triedy C30/37 a výstuž B500B. 
 
Konštrukcia vedľajšieho dvojramenného schodiska je z monolitického ŽB, betón 
C30/37,výstuž B500B. Hrúbka schodiskovej dosky a podesty je 150mm. Doska 
podesty je kotvená do ŽB steny. 
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Obvodové murivo z pórobetónových tvárnic Ytong je predsadené pred nosnú 
konštrukciu budovy a zakotvené pomocou kotviacich príložiek Ytong do nosných 
časti ŽB skeletu. Typ kotviacich prvkov a ich rozmiestnenie stanoví výrobca. 
 
Poloha a tvar nosných prvkov konštrukcií sú znázornené vo výkresovej 
dokumentácií k prevedeniu stavby - zložka č.4 - D.1.1 Architektonicko-stavebné 
riešenie a v zložke č.5 - D.1.2 Stavebné konštrukčné riešenie.  
V zložke č.5 - D.1.2 Stavebné konštrukčné riešenie sú uvedené statické výpočty 
jednotlivých nosných časti konštrukcií.  
 

2 Definitívne prierezové rozmery jednotlivých konšt rukčných 
prvkov  
 
Prehľad prvkov 
Podkladná vyrovnávacia vrstva pod základovú dosku  100mm 
Základová doska - kraj/stred     1200/800mm 
Stĺp         ø500mm 
Trám         250x600mm 
Priečla (prievlak)       500x900mm 
Stropná a strešná doska       200mm 
Stena výťahovej šachty      150mm 
Stužujúca stena vo vedľajšom schodisku   250mm, 150mm 
Schodiska doska        150mm 
Doska podesty       150mm 
 

3 Údaje o uvažovaných za ťaženiach v statickom výpo čte 
 
Strešná doska 
Stále zaťaženie     gk,strecha   10,243 kN/m2 

       gd,strecha   13,83 kN/m2 
Úžitkové zaťaženie     qk,strecha   0,75 kN/m2 

       qd,strecha   1,125 kN/m2 
Zaťaženie od snehu    s  0,80 kN/m2 

       sd    1,20 kN/m2 
Celkové zaťaženie na strechu   fd,strecha   16,16 kN/m 2 
 
Stropná doska 
Stále zaťaženie     gk,strop   6,856 kN/m2 

       gd,strop   9,30 kN/m2 
 
Premenné zaťaženie    qk,strop   9,00 kN/m2 

       qd,strop   13,50 kN/m2 
Celkové zaťaženie na strop   fd,strop   22,80 kN/m 2 



D.1.2 STAVEBNÉ KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE                              KNIHOVNA 
 

  
 
 

 5 | S t r a n a  

 

Strešný trám - krajný 
Zaťaženie od dosky         19,00 kN/m2 

Vlastná tiaž        3,375 kN/m2 
Celkové zaťaženie na krajný trám  fd,strecha,Tk   22,375 kN/m 2 
 
Strešný trám - vnútorný 
Zaťaženie od dosky         36,40 kN/m2 

Vlastná tiaž        3,375 kN/m2 
Celkové zaťaženie na vnútorný trám strešný fd,strecha,Tv   39,775 kN/m 2 
 
Stropný trám - krajný 
Zaťaženie od dosky         27,38 kN/m2 

Vlastná tiaž        3,375 kN/m2 
Celkové zaťaženie na krajný trám stropný fd,strop,Tk   30,755 kN/m 2 
 
Stropný trám - vnútorný 
Zaťaženie od dosky         52,43 kN/m2 

Vlastná tiaž        3,375 kN/m2 
Celkové zaťaženie na krajný trám stropný fd,strop,Tv   55,805 kN/m 2 
 
Úžitkové zaťaženie je uvažované 7,5 kN/m2 (plochy pre skladovanie, vrátane 
skladov kníh a ďalších dokumentov) - kategória E1 podľa ČSN EN 1991-1-1, 
Eurókod 1: Zaťaženie konštrukcií, časť 1-1. 
 
4 Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov  
 
Stavba musí byť realizovaná podľa projektovej dokumentácie k prevedeniu 
stavby, musia byť použite len certifikované materiály s požadovanými 
vlastnosťami uvedenými v dokumentácií a realizácie stavebných konštrukcií 
a prvkov musia robiť len oprávnene spoločnosti. Musia sa dodržiavať pracovné 
postupy, ktoré sú stanovené výrobcom daného materiálu. 
Prípadne zmeny akýchkoľvek materiálov musia byť konzultované a schválené 
príslušným projektantom.  
 
5 Popis netradi čných technologických postupov a zvláštnych 
požiadaviek na prevedenie a akos ť navrhnutých konštrukcií 
 
Nevyskytujú sa žiadne zvláštne požiadavky na prevedenie prípadne netradičné 
technologické postupy. Stavba bude realizovaná bežnými postupmi. 
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6 Zaistenie stavebnej jamy 
 
Stavebnú jamu nie je potreba zaisťovať. Zemina je z spraše a sprašových 
sedimentov. Má priaznivé vlastnosti pri výkopoch základových jám, svahy sa 
udržia dočasne skoro v zvislom smere na výšku niekoľko metrov. Napriek tomu 
je stavebná jama prevedená vo svahu, podľa projektovej dokumentácie 
k prevedeniu stavby. 
 
7 Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konšt rukcií 
a prípadných kontrolných meraní a skúšok, ak sú pož adované 
nad rámec povinných - stanovených príslušnými 
technologickými predpismi a normami  
 
Požadované kontroly zakrývaných konštrukcií a prípadných meraní a skúšok nie 
sú požadované nad rámec povinných kontrol. Stavba bude realizovaná bežnými 
postupmi, je nutné dodržať kontroly a požiadavky určené výrobcami daných 
konštrukcií, materiálov a pod. 
Pri základových konštrukciách je nutné pred jej zabetónovaním prevzatie 
základovej škáry statikom a geológom. 
 
8 Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zais ťovanej 
zhotovite ľom stavby - obsah a rozsah, upozornenie na hodnoty 
minimálnej únosnosti, ktoré musia konštrukcie spl ňovať   
 
Nie sú stanovené žiadne požiadavky na vypracovanie dokumentácie 
zhotoviteľom stavby.  
 
9 Požiadavky na požiarnu ochrannú konštrukcií  
 
Požiarna ochrana je vypracovaná podľa Nariadenia vlády k prevedeniu zákona 
o požiarnej ochrane, predpis č. 172/2001 Sb., v zmysle zákona č. 133/1998 Sb. 
odst. 3 §24, Zákon Českej národnej rady o požiarnej ochrane, v zmysle vyhlášky 
č.246/2001 Sb. vyhláška Ministerstva vnútra o stanovení podmienok požiarnej 
bezpečnosti a výkonu štátneho požiarneho dozoru (vyhláška o požiarnej 
prevencií) a v zmysle vyhlášky č.268/2011 Sb. o technických podmienkach 
požiarnej ochrany stavieb. 
Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií sú vypracované a stanovené 
v samostatnej zložke č.6 - D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie. 
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10 Zoznám použitých podkladov  
 
10.1 Právne predpisy 
− Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání; 
− Nariadenie vlády č.361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci; 
− Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci); 

− Nariadenie vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky; 

− Nariadenie vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

− Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební  
zákon), v znení neskorších predpisov; 

− Vyhláška č.499/2006 Sb.,v znení novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb; 
− Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v znení 

vyhlášky č.20/2012 Sb.; 
− Vyhláška č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov; 
− Nariadenie vlády č.172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně; 
− Vyhláška č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci); 
− Vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany  staveb 

v znení vyhlášky č.268/2011 Sb.; 
− Vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany  staveb 

v znení vyhlášky č.268/2011 Sb.; 
 

10.2 Technické normy 
− ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební  části, 

2004; 
− ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny, 2013; 
− ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná            

zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb; 
− ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; 
− ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie, 2005; 
− ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, 2011,+Z1 2012; 
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− ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin, 
2005; 

− ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody, 2005; 
− ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách posuzovaní 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, 2010, +Z1:2013; 
− ČSN 73 0525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - 

Všeobecné zásady, 1998; 
− ČSN 73 0527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory 

pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné  účely, 2005; 
− ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - časť 1: Základní požadavky,  2007, 

+Z1:2011; 
− ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov - časť 3: Denní osvětlení škol, 1994, 

+Z1:1996, +Z2:1999; 
− ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, 2009; 
− ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 2009; 
− ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů  osobami, 

1997, +Z1 2002; 
− ČSN 73 0821 ED.2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí, 2009; 
− ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, 2003; 
− ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb, 

1997;  
 
10.3 Výpočtové programy 
− Scia Engineer 14 
− AutoCad 2011 

 

11 Požiadavky na bezpe čnos ť pri prevedení nosných konštrukcií  
 
Pri prevádzaní nosných konštrukcií na stavenisku je nutné aby sa dodržiavali 
zákony z hľadiska bezpečnosti pri práci, hlavne nariadenie vlády č.361/2007 Sb.,  
kterým sestanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č.309/2006 Sb. 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nariadenie vlády                    
č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nariadenie vlády 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
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Záver 
 
Bola vypracovaná projektová dokumentácia prevedenia novostavby objektu 
knihovna od jej počiatočnej architektonickej štúdie, cez posúdenia z hľadiska 
stavebnej fyziky, požiarne bezpečného riešenia, konštrukčného a materiálového 
prevedenia. 
Architektonická štúdia, ktorá bola odovzdávaná sa v priebehu pozmenila. Zmeny 
sa týkajú hlavne: 

� z dispozičného hľadiska sa oproti pôvodnému návrhu zmenilo hlavne 
3.nadzemné podlažie, kde sa priestory kaviarne presunuli na 1.nadzemné 
podlažie a zlúčili sa tak s priestormi slúžiace k čítaniu denného tiskú. Tiež 
sa tým vyriešilo zónovanie, kde hlučná zóna ostala len na 1.nadzemnom 
podlaží, ostatné dve podlažia tvoria tichú zónu. Taktiež sa zväčšil priestor 
čitárne, čim vzniklo viac miesta pre umiestnenie knižného fondu vo voľnom 
výbere a zmenšili sa komunikačné chodby, 

� zrušilo sa vonkajšie oceľové schodisko a nahradilo sa vnútorným 
monolitickým železobetónovým schodiskom, ktoré slúži ako chránená 
úniková cesta typu A, 

� zmenilo sa rozmiestnenie a veľkosti presvetľovacích otvorov (okien) 
v dôsledku architektonického stvárnenia celého objektu a z dôvodu 
tepelnej stability v miestnostiach, 

� celková zmena fasády z hľadiska architektonického stvárnenia, 
� s konštrukčného hľadiska sa zmenil modul monolitického 

železobetónového skeletu z 10x6,5m na 9x6,5m, zmenšil sa tak nosný 
prvok, 

� Bola pridaná monolitická železobetónová stena vo vedľajšom schodisku, 
ktorá zaisťuje stuženie objektu v priečnom smere.  

 
Navrhnutý objekt knihovny splňuje požiadavky na funkčnosť, hospodárnosť 
a prevediteľnosť. Projektová dokumentácia k prevedeniu stavby bola 
vypracovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a technickými normami. 
Diplomová práca splňuje všetky zadané náležitosti a požiadavky.  
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NV    Nariadenie vlády 
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m2    Meter štvorcový 
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Uem  [W/(m2K)]  Priemerný súčiniteľ prestupu tepla obálky budovy 
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� Druhá vizualizácia - druhá variantná  
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 02 - Situácia,       M1:400 
 03 - Pôdorys 1.nadzemného podlažia,   M1:200 
 04 - Pôdorys 2.nadzemného podlažia,   M1:200  
 05 - Pôdorys 3.nadzemného podlažia,   M1:200 
 06 - Priečny rez A-A´,     M1:200 
 07 - Pohľady,      M1:300 
 
Príloha č.3 - C Situa čné výkresy - Zložka č.3 
 C.1.01 - Situačný výkres širších vzťahov,  M1:1000  
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Príloha č.4 - D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie - Zlož ka č.4 
 D.1.1.01 - Pôdorys základov,    M1:50 
 D.1.1.02 - Pôdorys 1.nadzemného podlažia,  M1:50  
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 D.1.1.04 - Pôdorys 3.nadzemného podlažia,  M1:50 
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        - nosný systém,     M1:50 
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 D.1.1.09 - Rez B-B´,     M1:50 
 D.1.1.10 - Pôdorys plochej strechy,   M1:50 
 D.1.1.11 - Pohľady,      M1:100 
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 D.1.1.13 - Detail D2 - Atika,    M1:10 



 D.1.1.14 - Detail D3 - Nadpražie okna   M1:2 
 D.1.1.15 - Detail D4 - Strešný vtok,   M1:5 
 D.1.1.16 - Detail D5 - Vylez na strechu,   M1:5 

� Výpis skladieb 
� Výpis výplni otvorov, klampiarskych a zámočníckych výrobkov, 

návrh schodísk a výpis panelov obvodového plášťa 
 
Príloha č.5 - D.1.2 Stavebné konštruk čné riešenie - Zložka č.5  
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 D.1.2.03 - Výkres výstuže stropnej dosky D2  M1:20 
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 D.1.2.05 - Výkres výstuže vnútornej priečle R3  M1:20 

� Špecializácia - výpočty betónových konštrukcii 
 
Príloha č.6 - D.1.3 Požiarne bezpe čnostné riešenie - Zložka č.6   
 D.1.3.01 - Situácia,      M1:300 
 D.1.3.02 - Pôdorys 1.nadzemného podlažia,  M1:100  
 D.1.3.03 - Pôdorys 2.nadzemného podlažia,  M1:100  
 D.1.3.04 - Pôdorys 3.nadzemného podlažia,  M1:100   

� D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie - Technická správa 
� Prílohy požiarne bezpečnostného riešenia 

 
Príloha č.7 - Stavebná fyzika - Zložka č.7  

� Posúdenie objektu z hľadiska stavebnej fyziky 
� Prílohy stavebnej fyziky 
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